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ACÓRDÃO Nº:459/2008
PROCESSO Nº: 2007/7170/500020
RECURSO VOLUTÁRIO: 7121
RECORRENTE: GRANJA GUARIROBA LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS – Operações interestaduais com ovos. Emissão de Notas Fiscais 
Avulsas com isenção do ICMS. Responsabilidade da Fazenda Pública pelo 
equívoco. Lançamento após a ocorrência da operação posterior. Impossibilidade 
face aos princípios da segurança jurídica, da livre iniciativa, da legalidade, da 
anterioridade e irretroatividade da lei. Lançamento improcedente.

DECISÃO: Decidiu no mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e por 
maioria, dar-lhe provimento para, reformando a decisão de primeira instancia 
julgar improcedente o auto de infração nº 2007/003620 nos valores de R$. 240,00 
(duzentos e quarenta reais) e R$. 5.784,00 (cinco mil e setecentos e oitenta e 
quatro reais), R$. 4.392,00 (quatro mil e trezentos e noventa e dois reais) 
referentes os campos 4.11 e 6.11, respectivamente. Votos contrários dos 
Conselheiros Juscelino Carvalho de Brito e Elena Peres Pimentel. O Sr. Gaspar 
Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Juscelino Carvalho de 
Brito, Elena Peres Pimentel, João Gabriel Spicker, Mário Coelho Parente e com 
voto vencedor Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do 
dia 24 de junho de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel
CONS. VOTO VENCEDOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: O contribuinte foi autuado em três contextos: 
4.1. Realizou operações de circulação de mercadorias tributadas – operações 
interestaduais com ovos – registrando-as como não tributadas (mesmo possuindo 
N. F. M-1 emitiu notas fiscais avulsas na repartição fiscal com citação de benefício 
fiscal revogado), tendo um montante do imposto não recolhido de R$. 240,00 
(duzentos e quarenta reais), ficando assim sujeito ao lançamento de ofício do 
imposto e multas devidas.

5.1 – Realizou operações de circulação de mercadorias tributadas – operações 
interestaduais com ovos – registrando-as como não tributadas (mesmo possuindo 
N. F. M-1 emitiu notas fiscais avulsas na repartição fiscal com citação de benefício 
fiscal revogado), tendo um montante do imposto não recolhido de R$. 5.784,00 
(cinco mil setecentos e oitenta e quatro reais), ficando assim sujeito ao 
lançamento de ofício do imposto e multas devidas.
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6.1 - Realizou operações de circulação de mercadorias tributadas – operações 
interestaduais com ovos – registrando-as como não tributadas (mesmo possuindo 
N. F. M-1 emitiu notas fiscais avulsas na repartição fiscal com citação de benefício 
fiscal revogado), tendo um montante do imposto não recolhido de R$. 4.392,00 
(quatro mil trezentos e noventa e dois reais), ficando assim sujeito ao lançamento 
de ofício do imposto e multas devidas.

A auditora autuante fez juntada dos documentos de fls. 05/141

Intimada por via direta, o contribuinte apresentou impugnação de fls 
142/143, aduzindo que as notas fiscais foram emitidas na Coletoria Estadual de 
Novo Alegre – Tocantins, e que todas foram lançadas de acordo com a natureza 
da operação utilizada pelo agente do fisco, ou seja, consta como destacado na 
nota fiscal (Isenção Interestadual), constando ainda como das adicionais –
informações complementares “conforme art. 4º, inc. XXII da letra “J” do RICMS 
TO”. 

Que os artigos utilizados pela auditora fiscal: art. 20, inciso I da Lei 
1.287/01; art. 3, inciso I; art. 28, inciso I; art. 41 e 44, inciso III, art. 46 da Lei 
1.287/01 (CTE/TO) c/c art. 243 do Decreto 462/97 (RICMS/TO, não condiz com a 
descriminação da infração do referido auto, contexto 4.1, uma vez que a autuada 
utilizou-se de documentos idôneos emitidos pela repartição fiscal.

Que o capítulo I, Seção I, que trata da isenção por p0razo indeterminado, 
em seu art. 2, inciso XX, línea “m” do Decreto 2.912/2006, destaca que ovos são 
isentos do ICMS, requerendo a improcedência do auto e seu arquivamento, 
fazendo juntada dos documentos de fls. 144/233.

A julgadora de primeira instancia em sentença de fls. 236/239, relatou que 
ao verificar-se a revogação da norma legal que concedia o benefício da isenção 
para as operações com ovos, observa-se que tal benefício foi revogado pelo 
Decreto 2.306 de 20.10.2004, e que, portanto nas operações no exercício de 
2004, o contribuinte tem o direito ao beneficio fiscal.

Julgando procedente em parte, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários reclamados nos contextos 5.11 e 6.11, e 
absolvendo do contexto 4.11.

Notificado da sentença de primeira instancia, o contribuinte compareceu 
aos autos com as mesmas alegações da impugnação, e que a nobre julgadora 
destaca o art. 44, inc. III da lei 1.288/01.  Que a coletoria é o órgão competente 
para tal, e que a mesma é responsável por todos os atos realizados por ela.
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Art. 44, inciso III da lei 1.288/01.

Art. 44 – são obrigações do contribuinte e do 
responsável:

(......................)

III – emitir, com fidedignidade, docu7mento fiscal 
correspondente a cada operação ou prestação, 
tributada ou não, inclusive sujeita ao regime de 
substituição tributária, ainda que dispensada a 
escrituração.

Que o art.20, inciso I, da Lei 1.288/01 assim preceitua:

Art. 20 – Considera-se ocorrido o fato gerador do 
imposto no momento:

I – da saída de mercadoria de estabelecimento de 
contribuinte, ainda que para outro estabelecimento 
do mesmo titular.

Que a coletoria é o órgão competente para tal, e que a mesma é 
responsável por todos os atos realizados por ela, e que, portanto o fato gerador 
ocorreu na repartição fiscal, no ato da emissão da nota fiscal, para vendas das 
mercadorias, momento que deveria haver a cobrança do ICMS, solicitando o 
arquivamento do auto de infração.

A representação fazendária em sua manifestação de fls. 248/249, relatou 
que verifica que a julgadora de primeira instancia labora de forma acertada, ao 
reconhecer a procedência do lançamento referente aos históricos descritos no 
campo 5.1 e 6.1, visto que o benefício fiscal da isenção do ICMS, em relação às 
operações de saídas interestaduais de ovos perdurou até a data de 20/12/2004.

Que a falta de recolhimento do imposto, no momento da emissão do 
documento fiscal, fez perecer o direito subjetivo da Fazenda Pública Estadual, 
reclamar esse tributo, visto que esse só decai após o decurso do lapso de tempo 
de 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que foi 
praticado o ato ilegal, conforme inteligência do art. 173, inciso I do CTN.

Que, portanto está à hipótese de incidência da obrigação tributária 
reclamada, estando os autos instruídos com os elementos de provas aptos a 
comprovar a materialidade do ilícito tributário, portando satisfeitas estavam às 
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condições de validade do ato jurídico do lançamento, recomendando pela 
confirmação da sentença de primeira instancia.

O nobre conselheiro presidente, no seu pedido de vistas, emitiu seu voto 
de minerva por escrito, no qual fazemos algumas transcrições.

O regulamento do ICMS art. 139, vigente á época do fato gerador, o 
produtor rural somente emite Nota Fiscal M1, em operações internas, e que nas 
operações interestaduais devia ser solicitada à emissão de Nota Fiscal Avulsa.

Art. 139 – Os estabelecimentos de produtores 
agropecuários solicitar da coletoria Estadual, a 
emissão da nota fiscal de produtor. 

A nota fiscal avulsa é de responsabilidade da recorrida, que fez inserir nos 
documentos a observação de que a responsabilidade pelo preenchimento do 
campo 07 fica transferida ao remetente. 

O contribuinte comercializou sua mercadoria no Estado vizinho, sem 
agregação de custo tributário, presume-se, porque agregação de custos e 
competitividade são regras basilares da mercancia, e que somente dois anos 
depois da ocorrência do fato gerador, não importa o lapso de tempo, desde que a 
operação seguinte já tenha se realizado, não pode a Fazenda Pública exigir 
tributo, que afirmou inexistir sobre operação anterior. 

Que a realidade dos autos é incompatível com o Direito Constitucional 
Tributário, que ostenta os princípios da segurança jurídica, da livre iniciativa, da 
legalidade, da anterioridade e irretroatividade da lei, e que imaginar que após a 
operação seguinte, poderia, “in-casu”, a Fazenda Pública exigir a carga tributária 
que disse inexistente, seria retirar a certeza jurídica do contribuinte de que sua 
programação fiscal seria respeitada. Se alguém tem de arcar com o prejuízo 
tributário, deve ser o erário.

Diante do exposto, entendendo que direito assiste ao contribuinte, visto que 
ao comparecer a Coletoria Estadual de sua jurisdição, e requerer a emissão da 
Nota Fiscal Avulsa, consoante o descrito as fls. 185 - na nota fiscal campo 8 –
informações complementares – “Conf. Art. 4º Inc. XXII da Letra “j” do RICMS 
To.

Art. 4º, inciso XII, Letra j, do RICMS.

Art. 4º - Ficam isentas do ICMS:
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(............);

XXII – ovos, exceto quando destinados às Zonas 
Francas do País.

para reformando a sentença de primeira instancia  julgar improcedente o Auto de 
Infração nº 2007/003620, e absolver o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário reclamado nos valores de R$. 240,00 (duzentos e quarenta reais) e R$. 
5.784,00 (cinco mil e setecentos e oitenta e quatro reais), R$. 4.392,00 (quatro mil 
e trezentos e noventa e dois reais) referentes os campos 4.11 e 6.11, 
respectivamente.

VOTO
Conselheiro Mário Coelho Parente

A presente exigência fiscal trata do fato de o contribuinte haver realizado 
operações tributadas, registrando-as como não tributadas, consistentes de 
remessas de ovos, a vender em Goiás, fazendo emitir Notas Fiscais Avulsas, na 
Coletoria de Novo Alegre, como se Isentas fossem, não obstante possuir Notas 
Fiscais M1.

Consoante artigo 139 do Regulamento do ICMS, vigente à época do fato gerador, 
o produtor rural somente emite Nota Fiscal M1, em operações internas. Nas 
operações interestaduais deve ser solicitadas a emissão de Nota Fiscal Avulsa. 
Até aqui nada de irregular na conduta do contribuinte.

A emissão da Nota Fiscal Avulsa é de obrigação da recorrida, que fez inserir nos 
documentos a observação de que a responsabilidade pelo preenchimento do 
campo 07  fica transferida ao remetente. O mais é de responsabilidade dela 
própria. Óbvio. Desnecessária a inserção.  

A verdade é que o contribuinte comercializou sua mercadoria no Estado vizinho, 
sem agregação de custo tributário, presume-se, porque agregação de custos e 
competitividade, são regras basilares da mercancia. Dois anos depois da 
ocorrência do fato gerador, não importa o lapso de tempo, desde que a operação 
seguinte já tenha se realizado, não pode a Fazenda Pública exigir tributo, que 
afirmou inexistir sobre a operação anterior.

A realidade dos autos é incompatível com o Direito Constitucional Tributário, que 
ostenta os princípios da segurança jurídica, da livre iniciativa, da legalidade, da 
anterioridade e irretroatividade da lei.
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Imaginar que após a operação seguinte, poderia, “in-casu,” a Fazenda Pública 
exigir a carga tributária que disse inexistente, seria retirar a certeza jurídica do 
contribuinte de que sua programação fiscal seria respeitada. Se alguém tem de 
arcar com o prejuízo tributário, deve ser o erário.

Prevalecendo o entendimento da autora do lançamento, no caso vertente, 
quebrar-se-ia o capital privado, ferindo a livre iniciativa; fundamento da República, 
que não deve ruir, principalmente se por culpa exclusivamente do Estado.

Um dos aspectos dos princípios da legalidade, da anterioridade e irretroatividade 
é igualmente garantir à livre iniciativa de que a lei não só garantirá o orçamento 
fiscal anterior à norma, mas sua previsão  tributária para todo o exercício corrente, 
ao conceituar que a lei que instituir ou majorar tributos só produzirá efeitos no 
exercício seguinte ao de sua publicação.

Em síntese, entendo que o sujeito passivo não poder ter modificada sua previsão 
tributária para as operações a vender ovos no Estado de Goiás, após a ocorrência 
da operação subseqüente, por culpa da Fazenda Pública, que emitiu documentos 
de sua competência exclusiva para acobertá-las, as dizendo isentas do 
pagamento do ICMS, com fulcro em legislação revogada, salvo a hipótese não 
provada nos autos, de que a operação seguinte tenha sido tributada descontado o 
imposto que seria devido na operação anterior.

Isto posto, acompanho os votos dos Conselheiros Raimundo Nonato Carneiro e 
João Gabriel Spicker , para julgar  improcedente o Auto de Infração 2007/003620.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
13 dias do mês de agosto de 2008.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


