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ACÓRDÃO Nº:679/2008
PROCESSO Nº: 2007/7160/500121
RECURSO VOLUNTÁRIO Nº: 7347
RECORRENTE: CALTA CALCÁRIO TAGUATINGA LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL: 29.025.048-0

EMENTA: Omissão de Saídas de Mercadorias Tributadas. Levantamentos
Sobrepostos. Prevalência do Maior Valor Lançado – Quando o procedimento 
fiscal é sustentado por levantamentos cujas exigências se sobrepõem, deve 
prevalecer o que apresentar o maior valor entre eles. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar as preliminares de nulidade do procedimento por falta de 
descrição clara e precisa da infração denunciada e nulidade da sentença de 
primeira instância por não decidir todas as situações postas pela impugnação, 
argüidas pela Recorrente. No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e por 
maioria, dar-lhe provimento parcial para, reformando a decisão de primeira 
instância, julgar procedente em parte o auto de infração nº 2007/003260 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de 
R$40.567,34 (quarenta mil, quinhentos e sessenta e sete reais e trinta e quatro 
centavos), referente o campo 4.11, mais acréscimos legais; e improcedente o 
valor de R$6.613,35 (seis mil, seiscentos e treze reais e trinta e cinco centavos), 
referente o campo 5.11. Voto contrário do Conselheiro Raimundo Nonato 
Carneiro. O Sr. Ricardo Shiniti Konya 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 19 de novembro de 2008, o conselheiro 
Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: O contribuinte foi autuado, a pagar ICMS, na importância de R$40.567,34 
(quarenta mil, quinhentos e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos), 
referente a saídas de mercadorias não registradas no livro próprio, relativo ao 
período de 01.01 à 31.12.2004, conforme apurado no levantamento comparativo 
contábil-fiscal, onde constatou a existência de lançamento a menor no Diário.  
Noutro contexto, a importância de R$6.613,35 (seis mil, seiscentos e treze reais e 
trinta e cinco centavos), referente a saídas de mercadorias não registradas no 
livro próprio, relativo ao período de 01.01 à 31.12.2004, conforme constatado, 
através do levantamento da conta fornecedores, a existência de passivo fictício no 
exercício fiscalizado.  
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O contribuinte apresenta impugnação, tempestivamente, em 27/06/2007.

Despacho da Julgadora de Primeira Instância converte o processo em 
diligência, para que os levantamentos sejam assinados por AFRE III, e, que 
quanto a impugnação, que foi assinada por Contador, seja intimado o contribuinte 
a ratificá-la, em 15 dias, pois, foi assinada por pessoa sem capacidade 
processual. O contribuinte novamente apresenta impugnação, desta vez assinada 
por seu Gerente Administrativo. 

Sentença foi lavrada, onde diz que o processo registra dois vícios formais 
sanáveis, o primeiro é a falta de assinatura do AFRE III, identificado no campo 05, 
contrariando o disposto no art. 35, inciso I, alínea “h”, da lei nº 1.288/2001. Outra 
falha processual é que a impugnação foi apresentada por pessoa sem capacidade 
processual, visto que somente o contribuinte pode estar presente no PAT, 
podendo se fazer representar por advogado, legalmente constituído. Contudo, o 
sujeito passivo compareceu aos autos fora do prazo legal, incorrendo em revelia 
na forma do art. 47 da Lei nº 1.288/2001. E conforme previsto no art. 57 do 
mesmo diploma legal, constata-se que o sujeito passivo está devidamente 
identificado no auto de infração e as intimações foram válidas. Os autuantes 
possuem capacidade para constituição do crédito tributário. E acatando a revelia, 
julga procedente, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados.

O contribuinte impetra recurso voluntário, onde alega preliminar de 
nulidade do procedimento e da decisão de primeira instância, pois, diz que o 
Contador não tem capacidade processual por si só, mas que foi outorgado pelo 
contribuinte, conforme procuração anexa. Sobre a nulidade do auto de infração, 
diz que sobre a descrição clara, precisa e resumida dos fatos, contida no art. 35 
da Lei nº 1.288/2001, que precisa conter todos os anexos e documentos 
comprobatórios dos fatos em que se fundamenta, onde contém mais uma 
preliminar de nulidade pela ausência de documentos para fundamentar o auto de 
infração.

Sobre o mérito, diz que a autuação, quanto a primeira infração, se limitou a 
juntar documentos contábeis e planilhas, demonstrando a regularidade do 
recolhimento do ICMS durante o ano de 2004, que não foram sequer 
considerados no julgamento de primeira instância. Pois, o levantamento 
comparativo contábil/fiscal, não serve para fundamentar o auto de infração. 
Quanto a segunda infração, onde fala sobre a existência de passivo fictício, pois 
existia um passivo real de R$37.238,54, tendo ocorrido um defeito no software, 
ocasionando um erro na soma da conta fornecedores, sendo que o valor correto é 
de R$49.200,95 e não o valor que consta no campo 1 da conta fornecedores. 
Requer ao final a improcedência do feito.   



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 3 de 3 AI 2007/003260

A Representação Fazendária se manifesta pela manutenção da sentença 
de primeira instância, pela procedência do auto de infração.

O trabalho fiscal em análise foi elaborado dentro das normas de auditoria 
fiscal. Entretanto, os dois contextos tratam-se de levantamentos que apuraram 
omissões de saídas de mercadorias tributadas. Face a isso, o segundo contexto 
ou contexto 05, deve ser julgado improcedente, porque está sobreposto e por ser 
o de menor valor. 

Como nada foi trazido aos autos que pudesse ilidir o procedimento 
corretamente elaborado, entendo que deve ser julgado procedente. 

Diante do exposto, rejeito as preliminares de nulidade do procedimento por 
falta de descrição clara e precisa da infração denunciada e nulidade da sentença 
de primeira instância por não decidir todas as situações postas pela impugnação, 
argüidas pela Recorrente. No mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento 
parcial para, reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em 
parte o auto de infração nº 2007/003260 e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário no valor de R$40.567,34 (quarenta mil, 
quinhentos e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos), referente ao campo 
4.11, mais acréscimos legais; e improcedente o valor de R$6.613,35 (seis mil, 
seiscentos e treze reais e trinta e cinco centavos), referente ao campo 5.11.

É o voto.

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

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


