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ACÓRDÃO Nº: 60/2009
PROCESSO: 2007/6040/504161         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.420
RECORRENTE: MAGDA STRINGUETTA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Créditos de ICMS Lançados a Maior.  Aproveitamento Indevido de 
Crédito - Passível de estorno via auto de infração créditos de ICMS registrados a 
maior. Crédito extinto pelo pagamento.

ICMS Não Registrado e Não Recolhido. Ausência de Documentos 
Comprobatórios - É nulo o lançamento que não se faz acompanhar das provas 
que lhe dão sustentação.

Falta de Registro de Saída de Mercadorias Tributadas - O contribuinte não exibe 
provas para ilidir o feito. Extingue-se o valor exigido quando efetivamente pago.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, acatar a preliminar de nulidade do lançamento do item 5 por 
imprecisão na determinação da matéria tributável, e julgar extinto o item sem 
julgamento de mérito; e por unanimidade, rejeitar a preliminar de decadência, 
argüidas pela Recorrente. No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e 
dar-lhe provimento parcial para, reformando a decisão de primeira instância, julgar 
procedente em parte o auto de infração de nº 2007/005102 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 53,83 (cinqüenta 
e três reais e oitenta e três centavos) e R$ 94,19 (noventa e quatro reais e 
dezenove centavos), referentes os campos 4.11 e 6.11, respectivamente, mais 
acréscimos legais; e extintos pelo pagamento, os valores efetivamente 
lançados. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, 
Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel e Fabíola Macedo de Brito. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 10 de março de 2009, o conselheiro Mário 
Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em diversos contextos. No campo 4.1, por deixar 
de recolher ICMS na importância de R$ 53,83 (Cinqüenta e três reais e oitenta e 
três centavos), referente aproveitamento indevido de créditos nas entradas com 
alíquotas de 7%, relativo ao exercício de 2003. No campo 5.1, por deixar de 
recolher ICMS na importância de R$ 417,71 (Quatrocentos e dezessete reais e 
setenta e um centavos), não registrado e não recolhido, relativo ao periodo de 



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 3 AI 2007/005102

01/10/2003 a 31/12/2003, conforme faz prova o levantamento básico do ICMS. No 
campo 6.1, por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 94,19 (Noventa e 
quatro reais e dezenove centavos), referente a saída de mercadorias tributadas 
não registradas no livro próprio, relativo ao exercício de 2003, conforme foi 
constatado por meio do levantamento comparativo das saídas registradas com 
documentário emitido.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação intempestiva e junta guias 
de recolhimento às folhas 09.

O julgador de primeira instância julgou o auto de infração procedente, 
condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários conforme 
exigidos na inicial, com as penalidades sugeridas nos campos 4.15 a 6.15 do auto 
de infração, mais acréscimos legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntario tempestivo a este conselho argüindo preliminar de 
nulidade pela decadência, citando o artigo 150 §§ 1º e 4º do CTN. Argumentando 
que se o fisco não tem como vislumbrar a data do fato gerador, o prazo inicial da 
decadência será contado a partir do primeiro dia do ano seguinte em que o 
lançamento deveria ter sido efetuado. Arguiu, também, preliminar de nulidade em 
relação à imprecisão do auto de infração, uma vez que fora prejudicada 
frontalmente a apuração dos fatos quando o agente do fisco apresentou como 
período de referencia 01/01/2003 a 31/12/2003, e no histórico trata relativo ao 
período de 01/10/2003 a 31/12/2003.

Finalmente, vem requerer o imediato cancelamento do auto de infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
reforma da sentença de primeira instância e julgar procedente os contextos 4 e 6 
e nulo o contexto 5 do auto de infração.

Analisado e discutido o presente processo entendo que a preliminar de 
decadência argüida pelo recorrente não pode prevalecer, uma vez que não foram 
transcorridos os cinco anos entre o exercício seguinte do fato gerador e o 
momento da intimação. 

Em analise de mérito, ficou constatado que em relação ao contexto 4 o 
contribuinte lançou créditos à maior de ICMS, ficando desta forma configurado o 
aproveitamento indevido.
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Quanto ao item 5, que trata de ICMS não registrado e não recolhido, 
detectado em levantamento básico de ICMS, como pode se verificar o autuante 
não junta provas aos autos que dêem sustentação do ilícito apontado, ficando, 
portanto, o mesmo passível de nulidade. 

Em relação ao contexto 6, que diz que o contribuinte deixou de recolher 
ICMS referente a saída de mercadorias tributadas e não registradas, procede a 
exigência tributária, uma vez que não é trazido aos autos qualquer documento 
que pudesse ilidir o ilícito fiscal, ao contrário, o contribuinte apresenta o 
pagamento do referido valor.

Face ao exposto, voto acatando a preliminar de nulidade do lançamento do 
item 5, por imprecisão na determinação da matéria tributável, e julgar extinto o 
item sem julgamento de mérito; e rejeito a preliminar de decadência, argüida pela 
Recorrente. 

No mérito, conheço do recurso, dou-lhe provimento parcial para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de 
infração de nº 2007/005102 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos tributários nos valores de R$ 53,83 (cinqüenta e três reais e oitenta e três 
centavos) e R$ 94,19 (noventa e quatro reais e dezenove centavos), referentes 
aos campos 4.11 e 6.11, respectivamente, mais acréscimos legais; e extintos pelo 
pagamento, os valores efetivamente lançados.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
28 dias do mês de abril de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


