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ACÓRDÃO Nº: 61/2009
PROCESSO: 2007/6040/504151         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.419
RECORRENTE: MAGDA STRINGUETTA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Diferencial de Alíquota. Não Recolhido o Valor da Diferença de ICMS 
Referente a Mercadorias Procedentes de Outras Unidades da Federação. 
Pagamento do Tributo Reclamado - Justa a cobrança da referida diferença, via 
auto de infração, quando a mesma não for recolhida por ocasião da entrada das 
mercadorias no Estado. Extingue-se a exigência quando restar provado o 
recolhimento.

Aproveitamento Indevido de Créditos. Ausência de Documentos Comprobatórios -
Apresenta nulidade o lançamento que estorna créditos de ICMS sem a devida 
comprovação pelo fisco.

Ausência de Registro de Saída de Mercadorias Tributadas. Recolhimento do 
Tributo Reclamado - Lícita a exigência do fisco quando comprovada a saída de 
mercadorias sem o devido registro. Extinta a exigência pelo recolhimento.

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 2007/005094 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 56,75 (cinqüenta 
e seis reais e setenta e cinco centavos) e R$ 69,46 (sessenta e nove reais e 
quarenta e seis 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$ 56,75 (cinqüenta e seis reais e setenta e 
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cinco centavos), referente a diferencial de alíquota relativo ao periodo de 
01/10/2002 a 31/12/2002, conforme cópia do levantamento diferencial de alíquota. 
No campo 5.1, por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 372,08 
(Trezentos e setenta e dois reais e oito centavos), referente a aproveitamento 
indevido de créditos nas entradas com alíquotas de 7%, relativo ao período de 
01/10/2002 a 31/12/2002, conforme constatado por meio do levantamento básico 
do ICMS. No campo 6.1, na importância de R$ 69,46 (Sessenta e nove reais e 
quarenta e seis centavos), referente a saída de mercadorias tributadas e não 
registradas no livro próprio, relativo ao exercício de 2002, conforme 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 10.

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. Argüiu, 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 01/01/2002 a 31/12/2002, e no histórico trata relativo ao 
período de 01/10/2002 a 31/12/2002.

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. 
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Analisando o contexto 4, que exige diferencial de alíquota, percebe-se que 
o contribuinte não recolhe a diferença do imposto que existe entre a origem das 
mercadorias e o destino, quando de sua entrada no Estado do Tocantins.

Quanto ao item 5, que trata de aproveitamento indevido de créditos de 
ICMS, detectado em levantamento básico de ICMS, como pode se verificar o 
autuante não junta provas e não mostra a origem do aproveitamento indevido 
ficando, portanto, a referida exigência passível de nulidade.

O contexto 6, que cobra ICMS sobre a saída de mercadorias tributadas e 
não registradas em livros próprios, está claro que houve a omissão por parte do 
contribuinte, uma vez que o mesmo não junta aos autos qualquer prova que 
possa ilidir a omissão, mas ao contrário recolhe o valor exigido.

Pelo exposto, acato a preliminar de nulidade do lançamento do item 5, por 
imprecisão na determinação da matéria tributável, e julgo extinto o item sem 
julgamento de mérito; e rejeito a preliminar de decadência, argüidas 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 2007/005094 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos tributários nos valores de R$ 56,75 (cinqüenta e seis reais e setenta e 
cinco centavos) e R$ 69,46 (sessenta e nove reais e quarenta e seis 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


