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ACÓRDÃO Nº:170/2009
PROCESSO Nº: 2008/6250/500032          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 5500
RECORRENTE: MARLEY PINHEIRO TAVARES CORTEZ
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS. Exigência Fiscal Embasada em Levantamento Básico do ICMS.  
Levantamento Elaborado com Falhas - O não detalhamento das diferenças cobradas 
invalida a exigência tributária. Falhas no levantamento que apontam a não existência 
de parte do ilícito denunciado.   

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, julgar improcedente o 
auto de infração nº 2004/000087 e absolver o sujeito passivo dos valores de 
R$779,05 (setecentos e setenta e nove reais e cinco centavos), e R$2.861,41 (dois 
mil, oitocentos e sessenta e um reais e quarenta e um centavos), referentes os 
campos 4.11 e 5.11, respectivamente. 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, Fabíola Macedo de Brito e João 
Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 28 de abril de 2009, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa, acima citada, foi autuada a recolher ICMS na importância de R$ 
3.660,46 (três mil, seiscentos e sessenta reais e quarenta e seis centavos), referente 
a imposto não registrado e não recolhido, conforme constatado através do 
levantamento básico do ICMS, relativo ao período de 01.01 à 31.12.2001 e 01.01 à 
31.12.2003, contido nos contextos 4 e 5 dos autos. 

O contribuinte apresenta impugnação, argüindo em preliminar de nulidade por 
cerceamento ao direito de defesa, por não juntada das cópias dos livros e 
documentos apreendidos ao presente procedimento, onde não conseguiu formular 
sua defesa. Quanto ao mérito, diz que o contribuinte já tem seu ICMS recolhido 
antecipadamente pelo fornecedor diretamente ao Estado do Tocantins, via GNR.  
Que ocorreu erro de cálculo nos levantamentos embasadores do procedimento fiscal 
realizado. Que os erros ocorridos anulam os valores da autuação e ainda sobram 
créditos à recorrente. Conclui, requerendo a improcedência do feito.

Via do Despacho, a Representação Fazendária requer a juntada dos 
documentos que deram lastro aos fatos do auto de infração, do termo de apreensão 
e do protocolo de entrega da documentação apreendida. O Chefe do CAT, através 
de despacho, encaminha a Coletoria de Recursolândia, para atendimento da cota da 
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REFAZ. Foram juntados aos autos o TA – Termo de Apreensão nº 2004/000002, 
Termo de ciência, Protocolo de entrega de documentos fiscais, cópia de Procuração 
Pública. Termo de não manifestação foi juntado aos autos, quanto à reformulação do 
crédito tributário.

Novamente a Representação Fazendária requer diligência, para que o autor 
ou substituto do procedimento elabore levantamento ou demonstrativo que 
determine o fato gerador do ICMS, apontado no levantamento básico. Outro agente 
do fisco, através de parecer e novos levantamentos, manifesta-se dizendo que 
quanto ao contexto 4, não foi apurado nenhum valor a recolher. Quanto ao contexto 
5, restou uma diferença de R$487,74, entretanto, não conseguiu precisar a sua 
origem, por falta de documentação fiscal.

A Representação Fazendária, em manifestação, e em especial quanto a 
resposta da diligência efetuada, requer a improcedência do auto de infração, por 
imprecisão da matéria tributável.

Da análise dos autos, verifica-se que o agente do fisco, em substituição ao 
autor do procedimento, constata que quanto ao contexto 4, não foi encontrada 
nenhuma diferença de imposto a recolher. Quanto ao contexto 5, encontrou uma 
diferença de R$ 487,74, entretanto, não conseguiu precisar sua origem, pois, foi 
elaborada com base nas GIAM´s, face não ter os documentos fiscais em sua posse.  

Com essas considerações, entendo que ficou difícil precisar a diferença 
relativa ao contexto 5, motivo, na dúvida, sempre pró-contribuinte, famoso brocardo 
jurídico tributário. 

De todo exposto, voto, no mérito, por conhecer da impugnação e dar-lhe 
provimento para, julgar improcedente o auto de infração nº 2004/000087 e absolver 
o sujeito passivo dos valores de R$779,05 (setecentos e setenta e nove reais e 
cinco centavos), e R$ 2.861,41 (dois mil, oitocentos e sessenta e um reais e 
quarenta e um centavos), referentes os campos 4.11 e 5.11, respectivamente.

É o voto. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 17 do mês de junho de 2009.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


