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ACÓRDÃO Nº: 255/2008
PROCESSO Nº: 2006/6040/502301
REEXAME NECESSÁRIO: 2.028
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
RECORRIDA: RIO VERMELHO DISTRIBUIDOR LTDA

EMENTA: ICMS. Exigência tributária de parcela de imposto devido por 
substituição tributária baseada em cálculos errados. Considerado no 
levantamento como valor retido a título de substituição tributária apenas uma 
unidade de cada produto e não o valor do quantitativo total. Lançamento 
improcedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por maioria, 
rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por falta de precisão na 
determinação do fato gerador, argüida pelo Presidente. Voto contrário do 
Conselheiro Juscelino Carvalho de Brito. No mérito, por unanimidade, em 
reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, julgar 
improcedente o auto de infração nº 2006/002031 no valor de R$ 88.346,54 
(oitenta e oito mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinqüenta e quatro 
centavos). O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, 
Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker e Juscelino Carvalho de Brito. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 30 de abril de 2008, o conselheiro Mário 
Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS relativa a parcela do 
imposto devido por substituição tributária (retenção na fonte) sobre mercadorias 
vendidas a contribuintes tocantinenses, apurando e recolhendo o imposto a 
menor em descumprimento ao Termo de Acordo firmado e a legislação tributária 
na  importância de R$ 80.346.54 (Oitenta mil trezentos e quarenta e seis reais e 
cinqüenta e quatro centavos) no período de 01.01.2006 a 30.06.2006. 

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração nulo, por 
entender que houve cerceamento ao direito de defesa do contribuinte.

A REFAZ solicitou a reforma da sentença, pelo fato do sujeito passivo ter 
comparecido ao processo demonstrando conhecimento dos fatos narrados e não 
ter alegado o possível cerceamento do direito de defesa.
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O contribuinte apresenta recurso, diz que não solicitou a nulidade do auto 
de infração, tendo em vista que o levantamento fiscal levado aos autos consta de 
grotescos erros e apresenta planilha com a real diferença. 

Durante o transcurso do processo, o contribuinte juntou substalecimento do 
advogado e cópias de notas fiscais.

O Presidente do CAT, encaminha o presente processo à Assessoria 
Técnica para conferência dos documentos apresentados com o levantamento do 
Fisco através do (CD-ROM).

A Assessoria Técnica refez o levantamento a partir da planilha (CD-ROM) e 
comparando com as notas apresentadas, emitiu nota de esclarecimento 
informando que ficou constatado que o auditor considerou em seu levantamento e 
especificamente em seu cálculo, como valor retido a título de substituição 
tributária apenas uma unidade de cada produto e não o valor do quantitativo total 
dos mesmos, conforme alega o contribuinte, apurando um valor diferente do 
apontado pela defesa.

Em análise aos autos, verifica-se que o levantamento que deu sustentação 
ao auto não foi elaborado de acordo com as normas técnicas de auditoria 
autorizadas pela Secretaria da Fazenda, dessa forma, entendo que razão assiste 
ao contribuinte, quanto ao fato do agente do fisco ter se equivocado ao fazer seu 
levantamento com base nos dados fornecidos por ele através da planilha Excel, 
no tópico ST, se refere a  imposto de substituição tributária pago apenas de uma 
unidade e o fiscal entendeu que o pagamento se referia ao imposto de todos os 
produtos, entretanto, falhas foram encontradas no procedimento, ficando assim 
prejudicada a autuação.

Diante do exposto, em reexame necessário, voto pela reforma da decisão 
de primeira instância e pela improcedência do auto de infração nº 2006/002031, 
absolvendo o sujeito passivo da imputação que lhe faz a peça básica.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
21 dias do mês de maio de 2008.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


