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ACÓRDÃO Nº:254/2009
PROCESSO Nº: 2007/6860/500732
REEXAME NECESSÁRIO: 2591
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: LIMBERGER E LIMBERGER LTDA

EMENTA: ICMS – Crédito Tributário Constituído com Erro no Levantamento. Nulo o 
Lançamento - Há de ser declarada nula a exigência tributária quando apoiada em 
levantamento elaborado com erro.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
que julgou nulo o lançamento sem julgamento de mérito. O Sr. Ricardo Shiniti Konya 
fez sustentação oral pela Fazenda Publica e sugere que sejam refeitos os trabalhos 
de auditoria, lavrando-se outro auto de infração, se for o caso. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel 
Spicker, Juscelino Carvalho de Brito e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 12 de março de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: O contribuinte foi autuado por deixar de recolher ao erário a importância de 
R$ 11.660,91 (Onze mil, seiscentos e sessenta reais e noventa e um centavos), em 
face da omissão de saídas de mercadorias tributadas nos livros de registros fiscais e 
contábeis, relativa ao exercício de 2005, constatada por meio do levantamento 
básico de ICMS e da conta caixa reconstituição.

A autuada foi intimada por via direta, apresentou impugnação alegando que 
tem escrita contábil regular e que no balanço de encerramento do exercício de 2004 
consta como saldo final de caixa o valor de R$.5.664,73 (cinco mil, seiscentos e 
sessenta e quatro reais e setenta e três centavos), que conseqüentemente se torna 
o saldo inicial no exercício de 2005, que foi aceito pelo auditor fiscal. Que o auditor 
ao não encontrar nenhuma irregularidade nos levantamentos anteriores partiu para 
fazer o caixa fiscal desprezando o valor mencionado no caixa inicial, o que também 
não é correto, pois a empresa mantém escrita contábil regular e não fiscal e que 
suas compras são feitas a prazo e não somente a vista e que os referidos 
pagamentos são efetuados por meio de duplicatas, portanto, o levantamento não 
procede.

Os autos foram devolvidos a substituta do autuante, que em manifestação, diz 
que a acusação inicial está apoiada em levantamento contábil elaborado com 
equívoco e que pela demora na entrega dos documentos contábeis e fiscais pelo 
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sujeito passivo, e em face do memorando N.º 70/2008 do CAT retorna os autos, 
afastando qualquer hipótese de responsabilidade administrativa.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação e julgou o auto de 
infração nulo.

A Representação Fazendária recomendou pela manutenção da sentença de 
primaria instância.

Notificado e intimado da sentença de primeira instância e do parecer da 
Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou.

Às folhas 70, o chefe do CAT emite despacho para que se dê prosseguimento 
ao feito uma vez que o valor absolvido é superior a R$. 1.000,00, e que observando 
o parágrafo único do artigo 58, da Lei 1.288/01, está sujeito a duplo grau de 
jurisdição.

Conforme Acórdão nº 157/2007, o Conselho de Contribuintes e Recursos 
Fiscais do Estado do Tocantins, assim tem decidido:

ACÓRDÃO Nº: 157/2007 – EMENTA: Crédito 
Constituído com erro no levantamento. Lançamento 
Nulo.

Pelo exposto, em reexame necessário, voto, para confirmando a decisão de 
primeira instância, julgar nulo o auto de infração de nº 2007/002571, sem julgamento 
de mérito.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 15 dias do mês de julho de 2009

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


