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ICMS. PAUTA FISCAL. ILEGALIDADE. SUMULA 431 DO STJ 

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal.

 
RELATÓRIO 
 

 
O contribuinte foi autuado no campo

menor, pelas saídas interestaduais
pauta fiscal, no valor de 
oito reais, e setenta centavos), apurado conforme cálculo demonstrad
levantamento anexo.  

 
Intimado via postal em 06/12/2011, em 27/12/2011 foi lavrado Termo de 

Revelia, e em 04/01/2012 o sujeito passivo comparece aos autos apresentando 
impugnação direta (fls. 20/35) ao Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, 
alegando em preliminar, cerceamento ao direito de defesa pela inobservância de 
formalidades legais. No mérito, afirma que
valor das mercadorias submetida
431 do STJ, e que somente
da sua base de cálculo, conforme dispõe o art. 97, do CTN, e que não houve um 
confronto entre os valores destacados nas Notas Fiscais e os valores recebidos 
constantes das Ordens Bancária

 
A Representação Fazendária 

solicita ao Chefe do Contencioso Administrativo Tributário 
determine em diligência, a juntada de documentos, lavrando term
se for o caso. 
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AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/002559 
ARMINDO CAYRES DE ALMEIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.356.086-2 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. PAUTA FISCAL. ILEGALIDADE. SUMULA 431 DO STJ 
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é ilegal a cobrança de 
ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal.

O contribuinte foi autuado no campo 4, referente ao
menor, pelas saídas interestaduais de leite in natura – resfriado com diferença de 

 R$ 54.878,70 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e setenta e 
oito reais, e setenta centavos), apurado conforme cálculo demonstrad

Intimado via postal em 06/12/2011, em 27/12/2011 foi lavrado Termo de 
Revelia, e em 04/01/2012 o sujeito passivo comparece aos autos apresentando 
impugnação direta (fls. 20/35) ao Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, 

gando em preliminar, cerceamento ao direito de defesa pela inobservância de 
formalidades legais. No mérito, afirma que é ilegal a cobrança de ICMS com base no 

submetidas ao regime de pauta fiscal, conforme Súmula de nº 
ue somente a lei pode estabelecer a fixação da alíquota do tributo e 

da sua base de cálculo, conforme dispõe o art. 97, do CTN, e que não houve um 
confronto entre os valores destacados nas Notas Fiscais e os valores recebidos 
onstantes das Ordens Bancárias. 

A Representação Fazendária – REFAZ, em parecer às fls. 322/325, 
solicita ao Chefe do Contencioso Administrativo Tributário 
determine em diligência, a juntada de documentos, lavrando term
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

ARMINDO CAYRES DE ALMEIDA 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS. PAUTA FISCAL. ILEGALIDADE. SUMULA 431 DO STJ – 
ilegal a cobrança de 

ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal. 

o ICMS recolhido a 
resfriado com diferença de 

R$ 54.878,70 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e setenta e 
oito reais, e setenta centavos), apurado conforme cálculo demonstrado em 

Intimado via postal em 06/12/2011, em 27/12/2011 foi lavrado Termo de 
Revelia, e em 04/01/2012 o sujeito passivo comparece aos autos apresentando 
impugnação direta (fls. 20/35) ao Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, 

gando em preliminar, cerceamento ao direito de defesa pela inobservância de 
é ilegal a cobrança de ICMS com base no 

regime de pauta fiscal, conforme Súmula de nº 
a lei pode estabelecer a fixação da alíquota do tributo e 

da sua base de cálculo, conforme dispõe o art. 97, do CTN, e que não houve um 
confronto entre os valores destacados nas Notas Fiscais e os valores recebidos 

REFAZ, em parecer às fls. 322/325, 
solicita ao Chefe do Contencioso Administrativo Tributário – CAT, para que 
determine em diligência, a juntada de documentos, lavrando termo de aditamento, 
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O Chefe do Contencioso à fls. 326 determina que o processo retorne ao 
Representante Fazendário, para que em observância ao inciso IV, do art. 5º, da Lei 
1.288/01, proponha diligência ao Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais – 
COCRE. 

 
Este, em parecer às fls. 327/328, refuga da apresentação e solicitação de 

diligência ao COCRE e, recomenda para julgar nos preceitos do art. 54-A, a revelia 
decretada às fls. 18, conforme art. 47, deixando de iniciar a fase contenciosa, 
referente ao art. 41, todos da Lei 1.288/01. 

 
 

VOTO 
 

 
A presente lide se configura pela exigência de ICMS recolhido a menor, 

pelas saídas interestaduais de leite in natura – resfriado com diferença de pauta 
fiscal.  

 
Em sua defesa, a autuada apresenta impugnação direta ao Conselho de 

Contribuintes e Recursos Fiscais, alegando em preliminar, cerceamento ao direito de 
defesa pela inobservância de formalidades legais. No mérito, afirma que é ilegal a 
cobrança de ICMS com base em pauta fiscal, conforme Súmula de no 431 do STJ, e 
que não houve um confronto entre os valores destacados nas Notas Fiscais e os 
valores recebidos constantes das Ordens Bancárias.  

 
A Representação Fazendária ao analisar o presente caso, recomenda 

para julgar a revelia decretada às fls. 18.  
 
A princípio, há de se destacar quanto a nulidade por cerceamento de 

defesa arguida pela impugnante. Entendo que foi oportunizado ao impugnante a 
ampla defesa, tanto é que o fez, portanto esta preliminar não deve prosperar. 

 
E quanto a nulidade aventada pela REFAZ, não deve ser acatada, pelo 

motivo da não ocorrência da revelia, haja vista que a ciência da impugnante 
aconteceu em 06/12/2011, apresentando sua impugnação em 04/01/2012, ou seja, 
dentro do prazo de trinta dias estabelecidos pela legislação estadual, conforme 
dispõe os termos da Lei 1.288/2001, a saber: 

 
Art. 26. Os atos realizar-se-ão nos seguintes prazos: 
 
...................................................................................................... 
 
IV - trinta dias para: (Redação dada pela Lei nº 2.598, de 20.06.12) 
 
f) apresentação de: (Redação dada pela Lei 2.598 de 20.06.12). 

 
1. impugnação, em primeira e segunda instância, do procedimento 
de constituição de crédito tributário; (Redação dada pela Lei 2.598 de 
20.06.12). Produzindo efeitos a partir de 23 de dezembro de 2011. 
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No mérito, em decisão já pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça – 
STJ, a cobrança de ICMS é ilegal, quando tem por base a pauta fiscal, à luz da 
súmula 431, a seguir: 

 
STJ Súmula nº 431 - 24/03/2010 - DJe 13/05/2010. 
Legalidade - Cobrança de ICMS com Base no Valor da Mercadoria 
Submetido ao Regime de Pauta Fiscal. 
É ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria 
submetido ao regime de pauta fiscal. 

 
Se isso não bastasse, a portaria SEFAZ-TO no 961/2007, que serviu de 

base para a autuação, foi revogada pela portaria nº 1.758, de 30 de novembro de 
2.009. Como o período base da apuração da exigência tributária, tem como 
referência 01/01/2001 a 31/08/2011, portanto, está fora da abrangência daquela 
portaria já revogada em 2009. 

 
Mesmo assim, na portaria revogadora, ou seja, a de no 1.758/2009, 

verifica-se que ela flexibiliza a aplicação dos valores de pauta, especialmente em 
seu art. 8o, inciso V, e art. 11, § 2o, inciso I, conforme a seguir: 

 
Art. 8º.Os valores constantes da pauta fiscal, devem ser adotados 
como valor mínimo para apuração do imposto, nas operações ou 
prestações:  
............................................................................................................... 
 
V – com produtos primários na agricultura e pecuária;  
 
Art. 11.Havendo discordância em relação ao preço fixado em pauta 
fiscal, com o preço praticado no mercado tocantinense, cabe ao 
contribuinte comprovar a exatidão do valor por ele declarado, que se 
verdadeiro, prevalece como base de cálculo  
............................................................................................................... 
 
§ 2º. Na operação prevista no inciso V do art. 8o, em relação aos 
produtos agropecuários produzidos neste Estado, fica dispensada a 
comprovação do preço de que trata o § 1o deste artigo, devendo ser 
observado que:  
 
I – prevalece como base de cálculo, o valor do produto informado 
pelo contribuinte;  

 
Além disso, em sua defesa a impugnante anexa como prova diversos 

documentos bancários comprovando os valores recebidos, objeto da 
comercialização dos produtos, o que comprova o valor real da transação efetuada. 

 
A nosso ver, a autoridade autuante, poderia ter buscado as informações 

que lhe fossem pertinentes o que certamente daria mais robustez às suas 
conclusões, quanto à legalidade das operações realizadas pelo contribuinte.   

 
Dessa forma, como assim não o fez, ficou prejudicada a prosperidade da 

exigência tributária, em especial, pela inaplicabilidade do dispositivo legal tipificado. 
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Diante do exposto, conheço da impugnação apresentada por ser 
tempestiva, dou-lhe provimento para julgar improcedente o auto de infração no 
2011/002559. 

 
 

DECISÃO 
 

 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 

presente processo, por unanimidade, rejeitar as preliminares de cerceamento do 
direito de defesa arguida pela impugnante e de ocorrência de revelia arguida pela 
representação fazendária e, no mérito, por unanimidade, conhecer da impugnação e 
dar-lhe provimento para julgar improcedente o auto de infração no 2011/002559 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 54.878,70 
(cinquenta e quatro mil, oitocentos e setenta e oito reais e setenta centavos), 
referente ao campo 4.11. O Representante Fazendário Senhor Heverton Luiz de 
Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros Luiz Carlos da Silva Leal, Agenor de Lima Filho, João 
Gabriel Spicker e Deides Ferreira Lopes. Presidiu a sessão de julgamento aos 03 
dias do mês julho de 2012, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, aos 17dias do mês de setembro de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Conselheiro Relator 


