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infração quando não apresent
infringido e os demonstrativos dos créditos tributários.

 
 

RELATÓRIO 
 
 

O contribuinte foi autuado 
ICMS, referente diferença
abate, apurados conforme demonstrativos, cópias de notas fiscais por amostragem, 
relatório das notas fiscais por produto e CD contendo a

 
Intimado via postal, o sujeito passivo comparece aos autos, apresentando 

impugnação tempestiva (fls. 92/114), alegando preliminar de nulidade do auto de 
infração por ferir o princípio da legalidade tributária, cerceando o direito de defesa
por ter se baseado nas Instruções Normativas 006/2009 e 016/2010, sendo que as 
mesmas são inaplicáveis ao presente caso, uma vez que o Superior Tribunal de 
Justiça – STJ pela Súmula 431 decidiu que é ilegal a cobrança de ICMS, com base 
no valor da mercadoria 
Pública só pode fazer o que é permitido em lei. Cita vários acórdãos.

 
Alega também, cerceamento ao direito de defesa, pois a autuação se 

baseou em meras presunções.
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2011/6640/500280 
o: 2011/001167 

SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.405.163-5 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

NÃO APLICAÇÃO DE PAUTA FISCAL NAS SAÍDAS DE FRANGO 
E CORRELAÇÃO ENTRE O HISTÓRICO, O

LEGAL INFRINGIDO E O LEVANTAMENTO FISCAL. NULIDADE
infração quando não apresenta correlação entre o histórico, 

trativos dos créditos tributários. 

O contribuinte foi autuado nos campos 4, 5, 6 e 7, devendo recolher 
diferença por não observar a pauta fiscal de frango de granja para 

abate, apurados conforme demonstrativos, cópias de notas fiscais por amostragem, 
relatório das notas fiscais por produto e CD contendo arquivo XML.

Intimado via postal, o sujeito passivo comparece aos autos, apresentando 
impugnação tempestiva (fls. 92/114), alegando preliminar de nulidade do auto de 

cípio da legalidade tributária, cerceando o direito de defesa
ter se baseado nas Instruções Normativas 006/2009 e 016/2010, sendo que as 

mesmas são inaplicáveis ao presente caso, uma vez que o Superior Tribunal de 
STJ pela Súmula 431 decidiu que é ilegal a cobrança de ICMS, com base 

no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal, e a Administração 
só pode fazer o que é permitido em lei. Cita vários acórdãos.

Alega também, cerceamento ao direito de defesa, pois a autuação se 
baseou em meras presunções. 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

PAUTA FISCAL NAS SAÍDAS DE FRANGO 
E CORRELAÇÃO ENTRE O HISTÓRICO, O DISPOSITIVO 

NULIDADE – É nulo o auto de 
 o dispositivo legal 

campos 4, 5, 6 e 7, devendo recolher 
por não observar a pauta fiscal de frango de granja para 

abate, apurados conforme demonstrativos, cópias de notas fiscais por amostragem, 
rquivo XML. 

Intimado via postal, o sujeito passivo comparece aos autos, apresentando 
impugnação tempestiva (fls. 92/114), alegando preliminar de nulidade do auto de 

cípio da legalidade tributária, cerceando o direito de defesa 
ter se baseado nas Instruções Normativas 006/2009 e 016/2010, sendo que as 

mesmas são inaplicáveis ao presente caso, uma vez que o Superior Tribunal de 
STJ pela Súmula 431 decidiu que é ilegal a cobrança de ICMS, com base 

submetido ao regime de pauta fiscal, e a Administração 
só pode fazer o que é permitido em lei. Cita vários acórdãos. 

Alega também, cerceamento ao direito de defesa, pois a autuação se 
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A julgadora de primeira instância em sentença às fls. 183/185, conhece 
da impugnação apresentada, dá-lhe provimento e julga improcedente o auto de 
infração, por entender que a maioria dos produtos relacionados nos levantamentos 
são frango para engorda, estando em desacordo com os contextos descritos que 
relata que as diferenças encontradas recaíram sobre frangos para abate. 

 
Além disso, frango para engorda não está previsto nas Instruções 

Normativas que estabelecem preço de pauta fiscal. 
 
Embora o erro material existente nos levantamentos pudesse ser sanado, 

o Superior Tribunal de Justiça – STJ, já decidiu que é ilegal a cobrança de ICMS 
com base no valor submetido ao regime de pauta e que esta só é admitida nos 
casos previstos no art. 148 do CTN em que mediante processo regular, seja 
arbitrada a base de cálculo, quando inidôneos os documentos e as declarações 
prestadas pelo contribuinte e neste caso, os documentos emitidos pelo contribuinte 
não são inidôneos e merecem fé. 

 
A Representação Fazendária – REFAZ, no parecer às fls. 186/188, aduz 

que consta no levantamento fiscal de auditoria na coluna apropriada, discriminação 
de aves para abate e frango para engorda, conforme notas fiscais de remessa para 
o Estado do Maranhão e Pará e em notas explicativas no rodapé ao final do 
levantamento, informando que foi realizada diligência na empresa autuada e 
verificado que se trata de saídas de frango para abate.  

 
Para melhor formação de juízo, requer nova diligência para que o 

autuante ou seu substituto forneça documentos e informações, conforme itens 
relacionados, no prazo máximo de quinze dias. 

 
Em atenção ao solicitado, foi anexado aos autos documentos de fls. 191 a 

207. 
 
Devolvido os autos, a Representação Fazendária em parecer às fls. 

209/214, solicita em preliminar, a nulidade da sentença monocrática por não ter 
apreciado as preliminares alegadas em impugnação, embora não mereçam 
prosperar, pois quanto ao princípio da legalidade, não pode afirmar taxativamente 
que é ilegal a cobrança do ICMS com base em pauta fiscal devido as exceções para 
certos e determinados procedimentos e quanto ao cerceamento ao direito de defesa, 
todos os meios inerentes ao contraditório lhe foram assegurados. 

 
Em referência ao mérito, aduz que nos documentos anexados aos autos a 

descrição dos produtos/mercadorias, consta ave para abate e frango para engorda, 
enquanto que no levantamento elaborado pelo fisco e atestado em declaração pela 
própria autuada, trata-se de frango para abate e também, na coluna própria do 
documento fiscal, não consta a quantidade dos produtos ou mercadorias, portanto, 
tais documentos devem ser considerados inidôneos, para efeitos fiscais, admitindo 
neste caso a aplicação da pauta fiscal, tanto pelo STJ, quanto pelo CTN. 

 
Após suas considerações, recomenda em preliminar, seja a sentença de 

primeira instância nulificada, e nesse reexame necessário, para que reforme a 
sentença monocrática, e julgar pela procedência do auto de infração. 
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Notificada da decisão de primeira instância e parecer da REFAZ, via 
correio, a autuada apresenta recurso voluntário de fls. 220/250, a este Conselho, 
aduzindo que não existe previsão legal para anular decisão a quo pela falta de 
apreciação de questões preliminares. 

 
Aduz ainda, que os documentos só podem ser considerados inidôneos, se 

fossem falsos, ou a empresa estivesse com sua inscrição estadual cancelada, e, 
ainda, caso a quantidade ou unidade de mercadorias tivessem sido alterados e que 
a unidade constante nas notas fiscais é estipulada em cabeças “CB”. 

 
Alega decadência do despacho constante às fls. 207, referente ao pedido 

de diligência pela REFAZ, para ser cumprido em dez dias. 
 
Alega também, que a multa aplicada é confiscatória. 
 
 

VOTO 
 

 
A presente lide se configura pela exigência de ICMS por não observar o 

valor da pauta fiscal de frango de granja para abate. 
 
A princípio, há de se destacar a preliminar arguida pela REFAZ, no 

sentido de anular a sentença de primeira instância por falta de análise das 
preliminares de nulidade arguidas pelo sujeito passivo em sede de impugnação. 

 
Entendo que o pedido da REFAZ não deve ser acatado, haja vista que 

aquelas preliminares podem ser apreciadas neste momento por este contencioso. 
 
Quanto as preliminares de nulidades do auto de infração arguidas pelo 

sujeito passivo, por ter aplicado pauta fiscal quando o STJ já decidiu que este 
instrumento não pode ser utilizado para cobrar ICMS, e cerceamento ao direito de 
defesa por ter ferido o princípio da legalidade e a reclamação tributária ter sido 
baseada em meras presunções. 

 
Tais preliminares devem ser rejeitadas, uma por tratar de decisão de 

mérito e que serviu de base à decisão da julgadora singular e as outras pelo motivo 
que, a defesa exerceu seu direito ao contraditório e o fez plenamente, e quanto ao 
uso da pauta fiscal como base presumível de um fato gerador, neste caso, além de 
tratar de resolução de mérito, excepcionalmente pode ser adotada. 

 
Na análise do mérito, a julgadora singular baseou-se na Súmula do STJ, 

para julgar improcedente o auto de infração pelo uso indevido da pauta fiscal na 
apuração da exigência tributária. 

 
Embora seja cediço que a decisão é pacificada pelo Superior Tribunal de 

Justiça – STJ, conforme Súmula 431, cuja cobrança de ICMS com base em pauta 
fiscal é considerada ilegal: 

 



Publicado no Diário Oficial no  4.002, de 11 de novembro de 2013 
 

4 

Entretanto, em casos excepcionais o próprio STJ, admite a o uso da 
pauta, em conformidade com o art. 148 do Código Tributário Nacional que assim 
expressa: 

 
Art. 148.  Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em 
consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos 
jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, 
arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não 
mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os 
documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro 
legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação 
contraditória, administrativa ou judicial. 
 

Essa admissibilidade é permitida no caso de inconsistência nas 
informações fornecidas pelo contribuinte ou seus documentos são passíveis de 
dúvida ou pereçam de fé perante o fisco.  

 
Pois bem, nos documentos acostados aos autos, constam cópias do 

resumo de nota fiscal eletrônica, umas descrevem no campo apropriado, o produto 
“ave para abate”, na unidade descreve a quantidade em cabeças (CB) e outras 
descrevem o produto como sendo “frango para engorda”, descrevendo unidade em 
(CB) cabeças e a quantidade em “peso”. 

 
Este fato foi observado pela autoridade lançadora e motivo de diligência 

pela Representação Fazendária, onde o sujeito passivo declara de próprio punho 
que as saídas de “aves para abate” e “frango para engorda” registradas em notas 
fiscais eletrônicas são de “frangos de granja para abate. 

 
Portanto, resta provada a inexistência da operação “frango para engorda” 

e somente a “aves para abate” que corresponde a frangos de granja, onde foram 
destacadas com o mesmo valor unitário, ou seja, R$ 1,95, para quilo ou cabeça. Aí 
fica a incógnita, um animal vendido por cabeça, seria o mesmo valor se vendido por 
quilo. Este documento emitido pelo contribuinte é verdadeiro. Merece Fé?  

 
Este foi o motivo que levou o auditor a utilizar o valor arbitrado em pauta 

como base para encontrar o suposto valor real da operação. 
 
Por outro lado, a empresa descrever nas notas fiscais, além do produto 

divergente, informa mediadas diferentes na quantidade, “peso” em umas e peças ou 
“cabeças” em outras, o que induziu o auditor a erro, pois ao produzir seu 
levantamento, utilizou somente uma referência a “quantidade em peso”, vindo a 
desvirtuar os valores totais na conclusão dos seus levantamentos, conforme 
documentos às fls. 05 a 85 dos autos. 

 
Desta forma, a inconsistência nos levantamentos provocada pelas 

divergências nos documentos fiscais da autuada, o que não permite saber com 
exatidão o valor a ser exigido da empresa autuada, me leva a levantar uma 
preliminar de nulidade do auto de infração, pois além desta situação de divergência 
nos levantamentos e os valores autuados, na peça básica estampada na inicial, a 
descrição dos fatos [...] diferença de ICMS não declarada pela inobservância da 
pauta fiscal, nada tem haver com a infração disposta no item 4.11, que trata do art. 
44, inciso III, da Lei 1.287/2001, conforme segue: 
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Art. 44.  São obrigações do contribuinte e do responsável: 
 
III – emitir, com fidedignidade, documento fiscal correspondente a 
cada operação ou prestação, tributada ou não, inclusive sujeita ao 
regime de substituição tributária, ainda que dispensada a 
escrituração; 

 
Assim, estas são as nulidades do auto de infração que devem ser 

apreciadas e devem prevalecer, e não a decisão singular que julgou improcedente o 
auto de infração sustentada na tese da inaplicabilidade da pauta fiscal amparada em 
decisão do STJ. Que a meu ver não se aplica a este caso. 

 
Diante do exposto, em reexame necessário, voto reformando a decisão 

de primeira instância e julgo nulo o auto de infração nº 2011/001167, sem análise do 
mérito. 

 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 

unanimidade, em reexame necessário, rejeitar a preliminar arguida pelo 
representante fazendário de nulidade da sentença por não ter analisado a preliminar 
arguida pelo sujeito passivo. Por unanimidade, rejeitar as preliminares de nulidade 
do auto de infração por ter aplicado pauta fiscal quando o STJ já decidiu que este 
instrumento não pode ser utilizado para cobrar ICMS, e, cerceamento ao direito de 
defesa por ter ferido o princípio da legalidade e a reclamação tributária ter sido 
baseada em meras presunções, arguidas pelo sujeito passivo; e por unanimidade, 
acolher a preliminar de nulidade do auto de infração, por falta de correlação entre o 
auto de infração, o levantamento fiscal e o dispositivo legal infringido, arguida pelo 
conselheiro relator e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. O 
representante fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Carlos 
da Silva Leal, Evaniter Cordeiro Toledo, Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale e 
Valcy Barbosa Ribeiro. Presidiu a sessão de julgamento aos 03 dias do mês de 
setembro de 2013, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos sete dias do mês de novembro de 2013. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Conselheiro Relator 


