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PRESIDENTE DO TJGO SUSPENDE 11 LIMINARES
DEFERIDAS A EMPRESAS “NOTEIRAS”

No início da noite desta quinta-feira (10/02), atendendo representação de contracautela da 
Coordenação do Agronegócio da Secretaria da Economia (Coagro), o Estado de Goiás 
conseguiu junto ao Tribual de Justiça de Goiás (TJ-GO) a suspensão de 11 liminares 
conferidas a empresas “noteiras” por juízes de 1º grau.

As noteiras operavam no mercado de commodities agrícolas, onde eram interpostas 
fraudulentamente em negócios de compra e venda de grãos, absorvendo a 
responsabilidade tributária pelo pagamento do ICMS devido nas respectivas operações, que 
por sua vez não era recolhido aos cofres públicos.

Ao identificar a fraude, o fisco implementava medida administrativa acautelatória, 
bloqueando a emissão de notas fiscais próprias da “noteira”, que por sua vez impetrava 
mandado de segurança alegando falsamente em juízo que o bloqueio se tratava de meio 
coercitivo de cobrança de tributos, obtendo a liminar, que passava a ser utilizada como uma 
espécie de alvará judicial para sonegar.

O prejuízo ao erário provocado pelas noteiras, entre maio/2020 a dezembro de 2021, foi 
calculado R$ 124,8 milhões, somente em valore originais do ICMS.

A representação da Coagro, requereu a suspensão de 16 liminares deferidas a empresas 
“noteiras”, porém 5 dessas liminares foram deferidas por Desembargadores do TJGO, 
circunstância que o Presidente do TJGO entendeu não ser de sua competência a decisão, 
que nesse caso é do Superior Tribunal de Justiça.

A Procuradoria Geral do Estado já foi acionada para ingressar com pedido semelhante 
junto ao STJ, visando suspender as liminares que ainda estão em vigor.
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DESTAQUE

No livro “A ECONOMIA DA 
DESIGUALDADE” o economista francês 
Thomas Piketty levanta importantes questões 
sobre renda e desigualdade e essa é a nossa 
dica de leitura deste mês. É uma aula para 
quem está atento ao cenário econômico 
mundial e na edição atualizada é possível 
analisar também gráficos e tabelas. 
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No início do mês o presidente do 
Sindifisco-GO, Paulo Sérgio Carmo, foi 
convidado para participar do programa 
Opinião em Debate com o jornalista 
Rosenwal Ferreira na PUC TV. O tema “As 
duas faces da inflação” foi debatido ao lado 
do mestre em desenvolvimento econômico 
pela UFU-MG e professor de economia da 
UEG-Anápolis, Júlio Pascoal, e o 
ex-secretário de Indústria e Comércio e atual 
conselheiro do Conselho Administrativo 
Tributário (CAT), Adonídio Júnior. É possível 
ver o programa completo na  página do 
sindicato no You Tube.

Os aprovados no último concurso para 
Auditores-fiscais da Receita Estadual de 
Goiás, se reuniram de forma virtual no início 
de fevereiro, com o Presidente do 
Sindifisco-GO, Paulo Sérgio Carmo, os 
diretores Cláudio Modesto, Ioga Lara, 
Gerson Bosco e Justino Campos, o 
presidente do Conselho Sindical, Alexandre 
Paiva, a coordenadora do Departamento de 
Comunicação do sindicato, Iris Borges e os 
Auditores-Fiscais, Fernando Dalle e Magno 
Schreder.

Em meados de fevereiro, Paulo Sérgio 
Carmo foi recepcionado pelo gerente da 
Gerência de Auditoria de Indústria e Atacado 
(GEAT), o Auditor-Fiscal Francisco Leandro 
Neto, e pelos demais servidores dos diversos 
setores da gerência. O líder sindical 
atualizou os colegas presentes na reunião 
sobre as negociações que envolvem 
progressões e data-base e ouviu dos 
servidores várias reclamações referentes à 
falta de infraestrutura, tecnologia e 
ferramentas de trabalho.

Também em fevereiro, o líder do governador 
Ronaldo Caiado na Assembleia Legislativa 
de Goiás, Bruno Peixoto (MDB), visitou a 
sede do Sindifisco-GO e ouviu as principais 
demandas do Fisco goiano. O parlamentar 
foi recebido pelo presidente da entidade 
sindical, Paulo Sérgio Carmo, além do 
Auditor-Fiscal e conselheiro do CAT, 
Adonídio Neto Vieira Júnior, o Auditor-Fiscal 
e diretor Administrativo Guilherme Bessa 
Parmigiani e da Auditora-Fiscal e diretora 
Financeira do sindicato, Ioga de Oliveira 
Lara.

O presidente do Sindifisco-GO também 
participou de reuniões com o 
Secretário-Geral de Governadoria, Adriano 
da Rocha Lima, juntamente com uma 
comissão de dirigentes sindicais indicada 
pelo Fórum dos Servidores para falar da 
recomposição salarial.

CLIQUE E LEIA

http://c.contentassessoria.com.br/sindifiscogo/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=114708756
https://www.youtube.com/channel/UCNUYtmFGesACFoJd_ZsZyOA
https://valorizafisco.blogspot.com/2022/02/presidente-do-tjgo-suspende-11.html
https://www.instagram.com/sindifiscogo/
https://www.facebook.com/sindifiscogo

