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ACÓRDÃO Nº: 149/2008
PROCESSO Nº : 2004/7270/500074          
REEXAME NECESSÁRIO: 1385
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
RECORRIDA: PEDREIRA ANHANGUERA S/A. EMP. DE MINERAÇÃO

EMENTA: Nulidade do lançamento por tipificação da infração incompatível com
os fatos narrados nos autos.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, acatar a preliminar de nulidade do lançamento em relação ao valor 
de R$ 5.120,95 (cinco mil, cento e vinte reais e noventa e cinco centavos), por 
tipificação legal incompatível com os fatos narrados na inicial, argüida pelo 
Presidente, e julgar extinto esta parte sem julgamento de mérito. 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, Raimundo Nonato Carneiro e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 10 de março de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa deixou de recolher o ICMS na importância de R$13.466,74 
(treze mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos), 
referente a imposto declarado e apurado em seus livros fiscais próprios e não 
recolhido ao Erário Estadual, conforme constatado através do levantamento 
básico do ICMS, relativo ao período de 01.01 á 31.12.1999.

Intimada, a Autuada apresenta impugnação, onde fala que o auditor não 
considerou diversos pagamentos efetuados pela empresa, através do PPD –
Pedido de Parcelamento de Débito, efetuado em 24 meses. Requer que a DRR 
reaprecie o auto de infração.

O Julgador, converte o processo em diligência para que os autos retorne 
a Secretaria do CAT, para que seja juntado os documentos contido no 
processo nº 2004/7270/500072. Após a juntada dos documentos solicitados, o 
autor do procedimento, manifesta falando da desnecessidade de aditar o 
procedimento realizado.

Sentença foi lavrada, onde diz que o litígio decorre do lançamento de 
ICMS declarado e não recolhido, conforme levantamento básico do ICMS, 
relativo ao período de 1999. Que a defesa trouxe juntamente com sua defesa, 
provas capazes de ilidir o feito de forma parcial, pois o pedido de parcelamento 



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 2 AI 2004/000430

e o pagamento do parcelamento de parte do reclamado. Conclui, julgando para 
condenar ao pagamento de R$ 8.345,89 e improcedente quanto ao restante, ou 
seja R$ 5.120,95. 

A Representação Fazendária manifesta-se pela manutenção da decisão 
prolatada em primeira instância.

Despacho do Chefe do CAT, determina que os autos retorne a Coletoria de 
origem para que seja intimado o contribuinte da decisão de primeira instância, da 
parte condenatória, devendo constar da intimação da possibilidade de interposição 
de recurso voluntário, no prazo legal. 

Intimação efetuada pelo Órgão Preparador. Não havendo manifestação do 
contribuinte, foi lavrado Termo de Perempção em 23/11/2006, fls. 121 dos autos. 

No presente feito, percebe-se a ocorrência de nulidade do processo, por 
tipificação incompatível com os fatos narrados na inicial, argüida pelo 
Presidente, do qual entendo que procede nos seus argumentos.

De todo exposto, decidir acatar a preliminar de nulidade do lançamento em 
relação ao valor de R$5.120,95 (cinco mil, cento e vinte reais e noventa e cinco 
centavos), por tipificação legal incompatível com os fatos narrados na inicial, 
argüida pelo Presidente, e julgar extinto esta parte sem julgamento de mérito.

É o voto. 

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

Presidente

Cons. Autor do Voto 

Representante Fazendário


