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ACÓRDÃO Nº: 82/2008
PROCESSO Nº: 2007/6040/503502
REEXAME NECESSÁRIO: 2515
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO: DATASHOPPING COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA 

EMENTA: ICMS – Levantamento Conclusão Fiscal. Limite de Faturamento 
Extrapolado. Autoridade Incompetente. Nulidade - Comprovado que o trabalho de 
auditoria foi realizado por autoridade fiscal não habilitada legalmente para o 
desempenho da atividade, por excedente do limite de faturamento da empresa, 
deve ser considerado nulo o lançamento.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, acatar a preliminar de nulidade do lançamento por autoridade 
incompetente, argüida pelo Presidente, e julgar extinto o processo sem 
julgamento de mérito. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública 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 
10 de fevereiro de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: O contribuinte foi autuado em vários contextos, por ter deixado de recolher 
o ICMS no valor total de R$. 81.603,28 (oitenta e um mil, seiscentos e três reais e 
vinte e oito centavos), referente a saída de mercadorias tributadas, não 
registradas no livro próprio, relativa aos períodos de 01/01/2002 a 31/12/2002; 
01/01/2003 a 31/12/2003; 01/01/2004 a 31/12/2004; 01/01/2005 a 31/12/2005 e 
01/01/2006 a 31/12/2006, constatado por meio de levantamento conclusão fiscal.

Intimado, o contribuinte não apresentou impugnação, sendo lavrado o 
Termo de Revelia.

A julgadora de primeira instância, na sentença, relata que os 
levantamentos de conclusão fiscal, juntados ao processo, comprovam a 
ocorrência de omissões de saídas de mercadorias tributadas e a falta de 
recolhimento do imposto devido, visto que os percentuais de lucro auferidos pela 
empresa foram inferiores ao arbitrado pelo fisco.

Contudo, na apuração do ICMS devido do exercício de 2005, não foi 
concedida a redução da base de cálculo de direito do contribuinte, e que deste 
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modo a base de cálculo descrita no campo 7.8 do auto de infração, reduzida de 
29,41%, deve ser reformada para R$. 65.920,36 e o valor originário lançado no 
campo 7.11 deverem ser reduzidos para R$. 11.206,76.

Que, em face da revelia e presumindo verdadeira a matéria fática alegada 
pelo autuante, julgou PROCEDENTE EM PARTE o auto de infração de nº 
2007/004205, condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário 
nos valores de: Campo 4.11 - R$. 6.815,25 (seis mil, oitocentos e quinze reais e 
vinte e cinco centavos); campo 5.11 – R$. 9.081,30 (nove mil e oitenta e um reais 
e trinta centavos); campo 6.11 – R$. 43.348,59 (quarenta e três mil, trezentos e 
quarenta e oito reais e cinqüenta e nove centavos); parte do campo 7.11 – R$. 
11.206,46 (onze mil, duzentos e seis reais e quarenta e seis centavos); campo 
8.11 – R$. 6.484,72 (seis mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e 
dois centavos), e absolvendo no valor de R$. 4.668,96 (quatro mil, seiscentos e 
sessenta e oito reais e noventa e seis centavos), parte do campo 7.11.

Notificado da sentença de primeira instância, o contribuinte apresentou 
recurso voluntário aduzindo do erro no levantamento, visto que o auditor anotou 
no contexto 6.1 como sendo o valor de aquisição das mercadorias, no exercício 
de 2004, o montante de R$. 539.055,32, que coincidentemente é o mesmo valor 
das aquisições do exercício de 2003, requerendo pela nulidade do auto.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou pela 
confirmação da decisão prolatada em primeira instância.

Conforme despacho de fls. 89v, o Chefe do CAT chama o processo a 
ordem, determinando:
I – o sujeito passivo para contra razoar o parecer de fls. 87;
II – a REFAZ para contra-razoar o recurso voluntário; 
II – Ao conselheiro relator.

Intimado via Ar, o contribuinte não se manifestou.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, considerando as 
provas apresentadas, referente ao item 4, de fls. 36 a 70, recomendou pela 
reforma da decisão de primeira instância e julgar procedente os itens 4, 5 e 8, e 
procedente em parte os itens 6 e 7. 

O art. 28 , I, da Lei nº 1.288/01 assim preceitua.

Art. 28 – É nulo o ato praticado:
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I – por autoridade não identificada, incompetente ou 
impedida.

Conforme Acórdão nº 364/2006, o Conselho de Contribuintes e Recursos 
Ficais do Estado do Tocantins, assim decidiu:

ACÓRDÃO Nº 364/2006 – EMENTA: Crédito 
tributário constituído por autoridade incompetente. 
Lançamento nulo.

Preliminar de nulidade do lançamento por autoridade incompetente, 
argüida pelo Presidente. 

Diante da preliminar acima suscitada, tendo em vista a incompetência da 
autoridade lançadora para o feito e os dispositivos acima citados, acato a 
preliminar de nulidade do lançamento por autoridade incompetente, argüida pelo 
Presidente, para julgar extinto o processo sem julgamento de mérito.

É o voto.

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

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


