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vado nos autos que são infundadas as razões que motivaram a argüição. ILEGALIDADE DA
EXIGÊNCIA – EXAME DAS QUESTÕES EM CONJUNTO COM O MÉRITO – AUSÊN-
CIA DE PREJUÍZO À PARTE – Quando a argüição preliminar se confundir com as questões de
mérito não há prejuízo para a análise conjunta. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM PE-
TRÓLEO E SEUS DERIVADOS – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ALCANCE – A imunidade
tributária sobre operações que destinem petróleo a outros Estados, inclusive lubrificantes, com-
bustíveis líquidos e gasosos dele derivados, prevista no artigo 155, § 2º, inciso X, alínea “b”, da
Constituição Federal, não alcança as transações realizadas entre as refinarias ou as distribuidoras
e o consumidor final. AQUISIÇÃO INTERESTADUAL DE PRODUTO PARA USO E CON-
SUMO – ICMS – INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA – FALTA DE RETENÇÃO ANTECIPADA
DO IMPOSTO PELA DISTRIBUIDORA POR FORÇA DE MEDIDA JUDICIAL – EXI-
GÊNCIA DIRETAMENTE DO ADQUIRENTE MEDIANTE AUTO DE INFRAÇÃO – LE-
GALIDADE – É legítima a exigência do ICMS relativo à aquisição interestadual por empresa na
condição de consumidora final estabelecida no Distrito Federal, no caso de falta da retenção
prévia pelo remetente, ainda que por força de liminar obtida em outro estado da federação. Lícita
é a exigência que se faz da totalidade do imposto da empresa adquirente, com os devidos consec-
tários legais. LOCAL DA OPERAÇÃO – COBRANÇA DO IMPOSTO – ESTABELECIMEN-
TO RESPONSÁVEL – EMPRESA ADQUIRENTE – O local da operação, para fins de exigência
integral do ICMS, nas operações interestaduais com petróleo, lubrificantes e combustíveis dele
derivados, quando não destinados à industrialização ou à comercialização, é o da empresa adqui-
rente, inclusive consumidor final. ICMS – INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO – O montante
do próprio imposto integra a base de cálculo do ICMS, constituindo o respectivo destaque mera
indicação para fins de controle, conforme inteligência do artigo 8º, inciso I da Lei nº. 1.254/96.
JUROS DE MORA – Ainda que não incidentes na peça vestibular, é legítima a aplicação desde o
nascimento da exigência até o efetivo recolhimento. Recurso Voluntário que se desprovê. RE-
CURSO DE OFÍCIO – OPERAÇÃO ACOBERTADA POR DOCUMENTO FISCAL IDÔ-
NEO – EXIGÊNCIA MEDIANTE AÇÃO FISCAL – MULTA – DECISÃO SINGULAR –
REFORMA – Constatado que as mercadorias encontravam-se acobertadas por notas fiscais
legalmente expedidas, e em face da existência de legislação específica definindo percentual mínimo
de multa para a hipótese de exigência mediante ação fiscal, a penalidade que melhor se amolda à
espécie é a de 50%. Há que se reformar a decisão singular que deliberou de maneira diversa.
Recurso de Ofício que se provê parcialmente.
DECISÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima identi-
ficadas, acorda a 1ª Câmara do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, à unanimidade,
conhecer de ambos os recursos para, também à unanimidade, inicialmente, rejeitar a preliminar de
cerceamento do direito de defesa e, no mérito, à maioria de votos, negar provimento ao RV e, à
unanimidade, dar provimento parcial ao REO, nos termos do voto do Conselheiro Relator. Foi
voto vencido quanto ao mérito o do Conselheiro Kleber, que dava provimento ao RV, julgando
prejudicado o REO. Sala das Sessões, Brasília - DF, em 02 de abril de 2009.

SEBASTIÃO QUINTILIANO Presidente
LUIZ AIRTON FIGURELLI GORGA Redator

Processo: 123.000.216/2004, Recurso Voluntário nº 365/2008 e Recurso de Ofício nº 104/2008,
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SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA,
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL

RESOLUÇÃO ORDINÁRIA Nº 21, DE 06 DE ABRIL DE 2009.
Dispõe sobre o cronograma do processo de escolha de Conselheiros Tutelares.
O PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
DO DISTRITO FEDERAL, órgão paritário, deliberativo e controlador das ações da política de
atendimento dos direitos da criança e do adolescente, criado pela Lei nº 234/92 e regido pela Lei
nº 3.033/2002 no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º - Estabelecer o cronograma para o processo de escolha dos membros dos Conselhos
Tutelares do Distrito Federal, de acordo com a ordem de DATA e ATIVIDADE: 13/04 a 18/04/
09; período de inscrição dos candidatos, 22/04 a 22/05/09; análise das inscrições, 1º/06/09; publi-
cação no DODF da relação dos candidatos pré habilitados, 08/06 a 10/06/09; apresentação de
recursos dos candidatos, 15/06 a 23/06/09; análise dos recursos, 26/06/09; publicação no DODF
dos resultados dos recursos, 30/06 a 1º/07/09; prazo para impugnação de inscrição de candidatos,
02/07 a 03/07/09; prazo para candidato impugnado se manifestar, 06/07 a 10/07/09; prazo para
Comissão Eleitoral analisar as Inscrições impugnadas, 13/07/09; publicação no DODF da decisão
da Comissão Eleitoral sobre as inscrições impugnadas, 13/07 a 14/07/09; prazo para candidato
inscrever fiscais, 15/07/09; prazo para Plenário do CDCA/DF homologar candidatos habilitados,
17/07/09; publicação no DODF dos candidatos habilitados, 20/07 a 22/07/09; prazo para Comis-
são Eleitoral visar os crachás dos Fiscais, 30/07/09; publicação no DODF da relação das Escolas
onde ocorrerá a eleição, 27/07 a 31/07/09; prazo de confecção das Cédulas Eleitorais, 17/07 a 10/
09/09; período de propaganda pelos candidatos, 13/09/09; eleição e apuração dos votos, 18/09/
09; publicação no DODF do Edital de divulgação dos Conselheiros eleitos.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

FRANCISCO NORMANDO FEITOSA DE MELO

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

PORTARIA CONJUNTA N° 18, DE 07 DE ABRIL DE 2009.
Os titulares dos órgãos cedente e favorecido, no uso de suas atribuições regimentais e, ainda, de
acordo com disposto no Decreto nº. 17.698, de 23 de setembro de 1996, c/c o inciso I, artigo 38
do Decreto nº. 16.098/1994, resolvem:
Art. 1° - Descentralizar o crédito orçamentário na forma que especifica:
DE: UO: 22.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS  UG: 190.101 – SECRETARIA DE
ESTADO DE OBRAS PARA: UO 22.201 – COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA
CAPITAL DO BRASIL  UG: 190.201 – COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPI-
TAL DO BRASIL  PROGRAMA DE TRABALHO: 15.451.1317.1223.0001 – RECUPERA-
ÇÃO DE PONTES E VIADUTOS NO DISTRITO FEDERAL NATUREZA DA DESPESA:
33.90.35  FONTE: 100    VALOR: R$ 26.518,00
OBJETO: Descentralização de crédito orçamentário destinado a custear despesas com a contra-
tação de consultoria técnica especializada para elaboração de projeto para recuperação de desem-
bocadura de bueiro, na ponte de ligação de Taguatinga Sul ao Setor de Mansões de Taguatinga –
DF. (112.003.003/2008).
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MÁRCIO EDVANDRO ROCHA MACHADO                  LUIZ CARLOS PIETSCHMANN
             Secretário de Estado de Obras                                          Diretor-Presidente
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