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ACÓRDÃO Nº.:426/2008
PROCESSO Nº.: 2007/6820/500224
REEXAME NECESSÁRIO: 2.248
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: SEBASTIÃO TAVARES PIMENTEL

EMENTA: ICMS. Nulo o lançamento quando o procedimento for elaborado com 
erro. Arbitramento sobre mercadorias sujeitas ao regime de Substituição 
Tributária em levantamento da conta mercadorias.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, acatar a preliminar de nulidade do auto de infração por erro na 
elaboração do levantamento do crédito tributário, argüida pela REFAZ, e julgar 
extinto o processo sem julgamento de mérito. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública e solicitou a emissão de novo auto de 
infração conforme art. 11 inciso VI do Decreto nº. 3.198/07. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Rubens Marcelo 
Sardinha, Elena Peres Pimentel e Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a sessão 
de julgamento do dia 15 de maio de 2008, o conselheiro Juscelino Carvalho de 
Brito.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em dois contextos. No campo 4.1 por deixar de 
recolher ICMS na importância de R$ 17.300,83 (Dezessete mil trezentos reais e 
oitenta e três centavos), referente a saída de mercadorias tributadas não 
registradas no livro próprio relativo ao exercício de 2003 conforme constatado por 
meio do levantamento conclusão fiscal. No campo 5.1 em multa formal na 
importância de R$ 2.209,80 (Dois mil duzentos e nove reais e oitenta centavos) 
referente a saída de mercadorias sujeitas ao regime substituição tributária no 
valor comercial de R$ 22.097,98 (Vinte dois mil e noventa  e sete s reais e 
noventa e oito centavos), relativo ao exercício de 2003 constatado por meio do 
levantamento conclusão fiscal.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva, argüiu 
preliminar de nulidade por cerceamento ao direito de defesa alegando que no 
campo 4.3, o levantamento de origem trás do ICMS, entendendo-se básico do 
ICMS, contudo, observa que o levantamento que dá sustentação ao auto de 
infração é o levantamento financeiro.

No mérito argumenta que o levantamento do movimento financeiro é 
complementar ao conclusão fiscal e sendo da mesma natureza, autua-se a maior 
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diferença apurada entre os dois, alega que não se sabe ao certo se o autor do 
procedimento optou pelo levantamento financeiro ou pelo conclusão fiscal, 
portanto não há sentido no procedimento do agente do fisco.

Pelo exposto vem requerer que se de acolhimento às suas razões e o auto 
de infração seja julgado improcedente.

A Julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento parcial e julgou o auto de infração procedente em parte, condenando 
o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 17.300,83 
(Dezessete mil trezentos reais e oitenta e três centavos) acrescido das 
cominações legais, e improcedente o valor de R$ 2.209,80 (Dois mil duzentos e 
nove reais e oitenta centavos).

A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda a 
manutenção da sentença de primeira instância

Notificado e intimado da sentença de primeira instância e do parecer da 
representação Fazendária por via postal em 04/04/2008, apresentou recurso 
voluntário a este conselho onde repete as argumentações da impugnação.

Em nova manifestação a Representação Fazendária recomenda a reforma 
da sentença de primeira instância e julgar nulo o auto de infração.

Analisado e discutido o presente processo ficou constatado que o autor do 
procedimento utilizou-se do levantamento conclusão fiscal, e que o mesmo faz 
arbitramento em mercadorias tributadas e mercadorias sujeitas ao regime de 
substituição tributária, quando o correto é o arbitramento apenas sobre as 
mercadorias tributadas, portanto o auditor não mantém as técnicas de auditoria 
recomendadas pela Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins.

Pelo exposto voto reformando a decisão de primeira instância, e acato a 
preliminar de nulidade do auto de infração nº. 2007/004952, por erro na 
elaboração do levantamento do crédito tributário argüida pela Representação 
Fazendária, e julgo nulo o processo sem julgamento de mérito.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
26 dias do mês de junho de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


