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ACÓRDÃO Nº.:509/2008
PROCESSO Nº.: 2003/6040/002190
REEXAME NECESSÁRIO: 1.648
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: ELETRO E ELETRO COMERCIO DE MOVEIS LTDA.

EMENTA: ICMS. Autor do procedimento corrige valores lançados na inicial. 
Primeira instância absolve diferença entre valores da peça inicial e termo de 
aditamento. Improcedente o lançamento.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração nº 2003/001464 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$ 3.369,86 (três mil, trezentos 
e sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos), R$ 2.544,90 (dois mil, 
quinhentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos) e R$ 4.146,86 (quatro 
mil, cento e quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos), referentes os campos 
4.11 a 6.11, respectivamente. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
João Gabriel Spicker, Rubens Marcelo Sardinha e Raimundo Nonato Carneiro. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 12 de agosto de 2008, a conselheira 
Elena Peres Pimentel.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em diversos contextos: no primeiro por deixar de 
registrar nos livros fiscais próprios ICMS na importância de R$ 5.972,56 (Cinco mil 
novecentos e setenta e dois reais e cinqüenta e seis centavos), conforme 
constatado por meio do levantamento do ICMS no exercício de 2003, no segundo 
contexto por deixar de registrar nos livros fiscais próprios ICMS na importância de 
R$ 2.654,65 (Dois mil seiscentos e cinqüenta e quatro reais e sessenta e cinco 
centavos), relativo ao exercício de 2002, no terceiro contexto por deixar de 
registrar operações de saídas de mercadorias tributas, no exercício de 2002 
conforme levantamento conclusão fiscal.

O contribuinte é intimado, apresentou impugnação tempestiva.

O julgador de primeira instância determina o retorno dos autos à origem 
para saneamento, para que o mesmo se manifeste  sobre aas alegações do 
contribuinte e após aditamento seja o sujeito passivo intimado.
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O contribuinte é devidamente intimado do termo de aditamento, apresenta 
impugnação alegando cerceamento ao direito de defesa por não ser fornecido 
cópia da sentença de primeira instância, no mérito requer a improcedência do 
auto de infração.

A julgadora de primeira instância retorna os autos ao autor do 
procedimento para que o mesmo reveja a infração tipificada no termo de 
aditamento, e seja novamente intimado o contribuinte uma vez que não houve 
sentença singular que causou o direito de defesa do contribuinte.

O autor do procedimento lavra termo de aditamento do aditamento, sendo 
o contribuinte intimado por edital publicado no diário oficial do Estado do 
Tocantins, não vindo o mesmo a manifestar-se ao processo.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração procedente em 
parte.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte não 
se manifestou ao processo sendo lavrado termo de não manifestação.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomendou a reforma 
da sentença de primeira instância e julgar o auto de infração procedente.

As fls. 115 é feita nova tentativa de notificar e intimar da sentença de 
primeira instância e do parecer da Representação Fazendária via postal, sem 
obtenção de êxito.

Aos 21 dias do mês de novembro de 2007 publica-se edital de intimação no 
Diário Oficial do Estado do TO de nº. 2.535. 

Analisado e discutido o presente processo, ficou constatado que em termo 
de aditamento o autor do procedimento corrige os valores da exigência tributária 
lançados na peça inicial.

Em primeira instância a julgadora julga improcedente a diferença entre os 
valores lançados na inicial e os valores do termo de aditamento.

Pelo exposto em reexame necessário, voto confirmando a decisão de 
primeira instância, para julgar improcedente o auto de infração nº 2003/001464 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$ 3.369,86 
(três mil, trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos), R$ 
2.544,90 (dois mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos) e R$ 
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4.146,86 (quatro mil, cento e quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos), 
referentes os campos 4.11 a 6.11, respectivamente.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
26 dias do mês de agosto de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


