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ACÓRDÃO Nº: 89/2009
PROCESSO Nº: 2006/6040/500030
REEXAME NECESSÁRIO: 2286 
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: ODÁSIO ALVES NUNES

EMENTA: Aproveitamento Indevido de Crédito. Mercadorias Tributadas não 
Registradas no Livro Próprio. Parcela do Imposto Declarado e Recolhido a Menor. 
Nulidade – É nulo o auto de infração por imprecisão na determinação da matéria 
tributável, por não ficar provada nos autos a materialidade denunciada na inicial.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do auto de infração, em sua 
totalidade, por imprecisão na determinação da matéria tributável, argüida pelo 
relator, e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito.  Os Srs. Gaspar 
Maurício Mota de Macedo e Daniel de Almeida Vaz, fizeram sustentações orais 
pela Fazenda Pública e sujeito passivo. A REFAZ 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 18 de fevereiro de 2009, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: O contribuinte foi autuado em vários contextos: 

4.1 – Deixou de recolher o ICMS no valor de R$. 8.986,37 (oito mil, novecentos e 
oitenta e seis reais e trinta e sete centavos), referente ao aproveitamento indevido 
de crédito, sendo que foram utilizados dois métodos para a apuração do ICMS, 
por conseguinte foi desprezado o crédito e aplicado 7% direto pela saída, relativo 
ao período de 01.01.2002 a 31.12.2002, constatado através do levantamento 
básico do ICMS. 

5.1 – Deixou de recolher o ICMS no valor de R$. 4.562,91 (quatro mil, quinhentos 
e sessenta e dois reais e noventa e um centavos), referente ao aproveitamento 
indevido de crédito, sendo que foram utilizados dois métodos para a apuração do 
ICMS, por conseguinte foi desprezado o crédito e aplicado 7% direto pela saída, 
relativo ao período de 01.01.2003 a 31.12.2003, constatado através do 
levantamento básico do ICMS. 



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 6 AI 2005/002247

6.1 – Deixou de recolher o ICMS no valor de R$. 7.227,42 (sete mil, duzentos e 
vinte e dois reais e quarenta e dois centavos), referente à saída de mercadorias 
tributadas, não registradas no livro próprio, no valor comercial de R$. 42.514,23 
(quarenta e dois mil, quinhentos e quatorze reais e vinte e três centavos), relativa 
ao período de 01.01.2001 a 31.12.2001, conforme foi constatado através do 
levantamento conclusão fiscal. 

7.1 – Deixou de recolher o ICMS no valor de R$. 16.578,01 (dezesseis mil, 
quinhentos e setenta e oito reais e um centavo), referente à saída de mercadorias 
tributadas, não registradas no livro próprio, no valor comercial de R$. 97.517,70 
(noventa e sete mil, quinhentos e dezessete reais e setenta centavos), relativa ao 
período de 01.01.2002 a 31.12.2002, conforme foi constatado através do 
levantamento conclusão fiscal. 

8.1 - Deixou de recolher o ICMS no valor de R$. 19.594,37 (dezenove mil, 
quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e sete centavos), referente à saída de 
mercadorias tributadas, não registradas no livro próprio, no valor comercial de R$. 
115.261,00 (cento e quinze mil, duzentos e sessenta e um reais), relativa ao 
período de 01.01.2003 a 31.12.2003, conforme foi constatado através do 
levantamento conclusão fiscal. 

9.1 - Deixou de recolher o ICMS no valor de R$. 598,54 (quinhentos e noventa e 
oito reais e cinqüenta e quatro centavos), referente à saída de mercadorias 
tributadas, não registradas no livro próprio, no valor comercial de R$. 3.520,82 
(três mil, quinhentos e vinte reais e oitenta e dois centavos), referente a parcela 
do imposto declarado e recolhido a menor, relativo ao período de 01.01.2004 a 
31.12.2004, (no mês de maio o recolhimento foi a menor) conforme levantamento 
do ICMS. 

Notificado por AR, o contribuinte apresentou impugnação aduzindo: do 
ilegal arbitramento da base de cálculo reduzida conforme inciso XVI do art. 23 do 
RICMS, e que o ato administrativo impugnado do agente fiscal, não encontra 
guarida no Código Tributário Estadual, nem tão pouco no Código Tributário 
Nacional, visto que se haviam dúvidas quanto à correta interpretação da 
legislação estadual, o agente fiscal deveria remeter-se às regras de interpretação 
contidas no CTN, art. 108.

Que o livro de Apuração de ICMS deixa evidente que no início de exercício 
fiscal auditado, a forma de redução da base de cálculo previsto no inciso XV do 
art. 23 do RICMS, ou seja, uma redução de 29,41%, e que o inciso XV é muito 
claro ao regulamentar que haverá uma redução de 29,41% na Base de Cálculo do 
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imposto, como opção ao regime normal de tributação, quando houver saídas 
internas de mercadorias realizadas por estabelecimento comerciais e industriais.

Requerendo quanto aos históricos 1 e 2 do auto de infração, seja declarada 
a total improcedência dos lançamentos, face o equívoco no arbitramento da Base 
de Cálculo reduzida nos termos do art. 23, XVI do RICMS, e quanto aos históricos 
3, 4 e 5 do auto, seja declarada a improcedência em face dos equívocos com o 
lançamento conjunto de mercadorias tributadas com mercadorias sujeitas a 
substituição tributária, configurando-se verdadeira hipótese de bi-tributação, e 
caso não seja esse o entendimento, seja declarado o direito a redução da Base 
de Cálculo de 29,41%.

A fls. 286/287, o contribuinte manifestou-se, que equivocadamente 
requereu na peça impugnatória diretamente pelo COCRE, e que tal fato não 
representava a real intenção da impugnante, sendo seu interesse que o processo 
passe pelo crivo dos julgadores de primeira instância, requerendo o aditamento 
da peça impugnatória para que os autos fossem remetidos para julgamento em 
primeira instância.

A julgadora de primeira instância, em despacho, determinou o retorno do 
processo a Delegacia Estadual de Palmas, para que a autuante ou seu substituto 
legal, tendo em vista o que determina o art. 35, incisão IV da Lei 1.288/2001, de 
que o auto de infração deve estar acompanhado dos documentos comprobatórios 
dos fatos em que se fundamentar, solicitando para que seja apresentada cópia do 
livro de registro de utilização de documentos fiscais e termo de ocorrência (se for 
o caso proceder a apreensão do livro).

Verificar nos exercícios de 2002 e 2003 se o contribuinte fez opção no livro, 
para apuração do imposto com redução de base de cálculo.

Que os levantamentos de conclusão fiscal de 2001 e 2003, segundo o 
manual de auditoria da Secretaria da Fazenda, devem ser elaborados utilizando o 
valor contábil, separando as mercadorias tributadas, isentas e não tributadas e as 
mercadorias sujeitas à substituição tributaria, visto que ficou constatado que a 
empresa possui mercadorias com situações tributárias distintas, sugerindo para 
que fosse feito novo levantamento, separando as mercadorias de acordo com a 
situação tributária.

Que caso sejam apurado, nos levantamentos de ICMS e conclusão fiscal 
valores divergentes, proceder às alterações através de termo de aditamento, 
solicitando ainda alterações nos seguintes campos:
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7.15 – para art. 48, inciso III, alínea a, da Lei 1.287/2001;
8.15 – para art. 48, inciso III, alínea a, da Lei 1.287/2001;
9.13 – acrescentar o art. 44, inciso VIII, da Lei 1.287/2001.

Termo de Aditamento de fls. 292/293, foram feitas as seguintes alterações:

Retificação dos campos:

7.15 – para art. 48, inciso III, alínea a, da Lei 1.287/2001;
8.15 – para art. 48, inciso III, alínea a, da Lei 1.287/2001;
9.13 – acrescentar o art. 44, inciso VIII, da Lei 1.287/2001.

Retificação dos campos:

6.1 – Deixou de recolher o ICMS na importância de R$. 7.638,55 (sete mil, 
seiscentos e trinta e oito reais e cinqüenta e cinco centavos);
6.8 – para R$. 44.932,70 (quarenta e quatro mil, novecentos e trinta e dois reais e 
setenta centavos);
6.11 – para R$. 7.638,55 (sete mil, seiscentos e trinta e oito reais e cinqüenta e 
cinco centavos);
7.1 – para deixou de recolher o ICMS no valor de R$. 12.349,49 (doze mil, 
trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos);
7.8 – para R$. 72.644,06 (setenta e dois mil, seiscentos e quarenta e quatro reais 
e seis centavos);
7.11 – para R$. R$. 12.349,49 (doze mil, trezentos e quarenta e nove reais e 
quarenta e nove centavos);
8.1 – para R$. 20.979,16 (vinte mil, novecentos e setenta e nove reais e 
dezesseis centavos);
8.8 – para R$. 123.406,85 (cento e vinte e três mil, quatrocentos e seis reais e 
oitenta e cinco centavos);
8.11 – para R$. 20.979,16 (vinte mil, novecentos e setenta e nove reais e 
dezesseis centavos); fazendo juntada dos documentos de fls. 294/307.

Intimado via Ar do Termo de Aditamento, o contribuinte não se manifestou, 
sendo que foi lavrado o termo de não manifestação.

Em sentença de primeira instância, a julgadora relata que entende 
parcialmente eficaz a exigência do crédito tributário, conhecendo da impugnação 
apresentada, deu-lhe provimento parcial, julgando PROCEDENTE EM PARTE, 
condenando o sujeito passivo ao pagamento do credito tributário nos valores de 
R$. R$. 8.986,37 (oito mil, novecentos e oitenta e seis reais e trinta e sete 
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centavos), campo 4.11; R$. 4.562,91 (quatro mil, quinhentos e sessenta e dois 
reais e noventa e um centavos), campo 5.11; R$. 5.392,05 (cinco mil, trezentos e 
noventa e dois reais e cinco centavos), parte do campo 6.11 do termo de
aditamento; R$. 5.085,51 (cinco mil, oitenta e cinco reais e cinqüenta e um 
centavos), parte do campo 7.11 do termo de aditamento; R$. 8.639,21 (oito mil, 
seiscentos e trinta e nove reais e vinte e um centavos), parte do campo 8.11 do 
termo de aditamento e no valor de R$. 598,54 (quinhentos e noventa e oito reais e 
cinqüenta e quatro centavos), campo 9.11, mais acréscimos legais, e 
ABSOLVENDO dos valores de R$. 2.246,50 (dois mil, duzentos e quarenta e seis 
reais e cinqüenta centavos), parte do campo 6.11 do termo de aditamento, no 
valor de R$. 7.623,98 (sete mil, seiscentos e vinte três reais e noventa e oito 
centavos) parte do campo 7.11 do termo de aditamento e no valor de R$. 
12.339,95 (doze mil, trezentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos), 
parte do campo 8.11 do termo de aditamento.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, quanto a sentença de 
primeira instância, entendeu que julgadora nas razões da decisão, revelou, 
acurado senso de justiça, na apreciação das provas e no cotejo das parcelas 
excluídos do lançamento original, identificando com precisão, o crédito tributário a 
que faz jus a Fazenda Pública Estadual, recomendando pela manutenção da 
sentença de primeira instância.

Intimado da sentença de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso 
voluntário, com as mesmas alegações da impugnação.

A REFAZ, em sua manifestação quanto ao recurso voluntário apresentado 
pelo contribuinte, recomendou pela confirmação da sentença de primeira 
instância.

Preliminar de nulidade do auto de infração, por imprecisão na determinação 
da matéria tributável, argüida pelo relator. Esta preliminar foi argüida pela 
ausência de elementos que embasem a autuação, pela não produção de provas 
que comprovem os fatos alegados na inicial, prejudicando a exigência fiscal por 
falta de condições de determinação da matéria tributável.

Diante do exposto, voto para confirmar a preliminar de nulidade do auto de 
infração na sua totalidade, por imprecisão na determinação da matéria tributável 
argüida por este relator, e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito, por 
entender que não ficou provada nos autos a materialidade denunciada na inicial.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
29 dias do mês de abril de 2008.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


