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ACÓRDÃO Nº. : 150/2010
PROCESSO Nº. : 2007/7160/500118
REEXAME NECESSÁRIO : 2.790
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : CALTA CALCÁRIO TAGUATINGA LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.025.048-0

EMENTA: ICMS. Imposto Registrado e Não Recolhido. Levantamento Elaborado 
com Erro. Cobrança do ICMS sustentada em levantamento que não atende os 
requisitos legais quanto a correta elaboração. Nulidade do Lançamento.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do auto de infração 2007/003257, 
tendo em vista que o levantamento que o sustenta não atende os requisitos legais 
necessários, arguida pela REFAZ 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, se for o caso. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira 
Halum, João Gabriel Spicker e Luciene Souza Guimarães Passos. Presidiu a sessão 
de julgamento aos 06 dias do mês de abril de 2010, a conselheira Regina Alves 
Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa acima citada foi autuada a pagar ICMS na importância de R$ 
24.866,41(vinte e quatro mil, oitocentos e sessenta e seis reais, quarenta e um 
centavos), referente a ICMS registrado e não recolhido, conforme constatado 
através do levantamento básico do ICMS, relativo ao período de 01/01/2006 a 
31/12/2006, contido nos contextos 4 e 5.

O contribuinte apresenta impugnação, tempestivamente, em 27/06/2007.

           Despacho da Julgadora de Primeira Instância converte o processo em 
diligência, para que os levantamentos sejam assinados por AFRE III, e, devido a que 
a impugnação foi assinada por contador, para que seja intimado o contribuinte a 
ratificá-la em 15 dias, pois foi assinada por pessoa sem capacidade processual.

           Termo de aditamento foi lavrado, onde foi alterada a infração contida no 
campo 4.13 dos autos.
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           O contribuinte apresenta nova impugnação, desta vez assinada por seu 
gerente administrativo, contestando o feito.

Sentença foi lavrada, onde diz que a demanda refere-se a falta de 
recolhimento do ICMS registrado e não recolhido. Que quanto a 1ª infração, o 
contribuinte não impugnou, incorrendo em revelia, presumindo-se verdadeira a 
matéria alegada pelos autuantes. Que o levantamento básico do ICMS e as cópias 
do livro registro de apuração do ICMS comprovam a existência do imposto declarado 
e não recolhido. Quanto a 2ª infração, diz que trata-se do período fiscalizado de 
01.01 a 31.05.2006, não abrangendo os outros meses do ano de 2006. Com isso, 
entende que é eficaz o crédito tributário lançado, para julgar procedente no todo o 
auto de infração.  

           O contribuinte impetra recurso voluntário, onde alega preliminar quanto a 
decisão de primeira instância, pois esta deixou de analisar os argumentos e 
documentos colacionados ao processo, que comprovam a regularidade do 
procedimento. Que deve ser anulada pela revelia decretada, pois a suplicante 
impugnou todos os conteúdos contidos. Da nulidade do auto de infração por falta de 
descrição clara, precisa e resumida dos fatos e assinatura do auto do procedimento. 
E nulidade por ausência de levantamento básico de ICMS mês a mês, 
impossibilidade de confrontação com os registros contábeis – ausência de 
motivação – cerceamento ao direito de defesa, pois não foram juntados todos os 
documentos comprobatórios do crédito tributário da segunda infração e ante a 
notória falta de fundamentação. E, também, nulidade por dissonância entre o 
período indicado no auto de infração e o período do levantamento do ICMS, 
impossibilidade de reparo, ocorrendo cerceamento ao direito de defesa, pois foi 
corrigido de ofício. Sobre o mérito, diz que a autuação, onde reclama ICMS 
registrado, os valores diferem do valor contido nos livros fiscais da autuada. Requer, 
ao final, a improcedência do feito.

           A Representação Fazendária manifesta-se pela reforma da sentença de 
primeira instância, pela nulidade do auto de infração.

           Em sessão, o COCRE decidiu acatar a preliminar de nulidade da sentença de 
primeira instância, por não decidir todas as situações postas pela impugnação, 
argüida pela recorrente.  
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           Em despacho de folha 150, o julgador de primeira instância retorna o 
processo à origem para que o autor do procedimento ou substituto legal retifique os 
períodos de referência nos campos 4.6 e 5.6, através de aditamento ao auto.

O autor do procedimento manifesta-se à fls. 152, dizendo que o erro está no 
período lançado no levantamento do ICMS, faz termo de aditamento (folha 153), 
confirmando os campos 4.6 e 5.6 – período de referência: 01/01/2006 a 31/12/2006. 
À folha 157, atendendo despacho do delegado regional tributário traz aos autos novo 
levantamento de ICMS.  
          
          Notificado, via AR, do termo de aditamento e dos documentos juntados, o 
contribuinte apresenta impugnação tempestiva. 

           O julgador de primeira instância julga o auto de infração procedente em parte, 
condenando o sujeito passivo no valor de R$17.997,76, campo 4.11, acrescido das 
cominações legais e absolvendo no valor de R$6.868,65, campo 5.11. 

           A Representação Fazendária, considerando que o reexame necessário 
refere-se somente ao item 5, considerando que o autor do procedimento não 
determinou com precisão a irregularidade cometida, recomenda  a reforma da 
decisão prolatada em primeira instância e julgar nulo o auto de infração.

           Intimado, via postal, da decisão de primeira instância e do parecer da 
Representação Fazendária, o contribuinte comparece aos autos. Preliminarmente 
argúi nulidade por cerceamento ao direito de defesa, por ausência de descrição 
clara e precisa da irregularidade cometida, não observância do procedimento para 
cobrança de ICMS declarado e não recolhido e do IDNR, ausência de levantamento 
básico do ICMS, mês a mês, impossibilitando a confrontação com os registros 
contábeis; quanto a segunda infração, não descreveu clara, precisa e 
resumidamente o fato que deu origem ao imposto supostamente devido, não juntou 
nenhum documento que dele originasse o tributo ou justificasse a sua imputação. No 
mérito alega que constatou erro material no campo 8.1 do levantamento básico do 
ICMS de fls. 57, que ao aplicar a alíquota de 17% sobre a base de cálculo, 
encontrou o valor de R$122.478,19 e não os R$129.341,65 registrados; que tem o 
benefício do PROINDÚSTRIA de forma que a carga tributária efetiva de ICMS seja 
2%, concedido para a empresa através da formalização do TARE 1.392/2003; com 
isso não há quaisquer irregularidades no recolhimento do ICMS, que nos termos da 
Lei 1.385/2003 recolheu a mais R$994,73, no exercício de 2006.  
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A Representação Fazendária considerando que o levantamento que dá 
sustentação ao lançamento não atende aos requisitos legais necessários, 
recomenda a reforma da sentença em primeira instância e que seja julgado nulo o 
auto de infração. 
  

Analisado o presente processo, verifica-se que o instrumento de auditoria 
utilizado, o levantamento do ICMS, não atende aos requisitos legais necessários 
para cobrança do ICMS registrado e não recolhido, como era pretensão do autuante, 
pois, encontra-se eivado de erros. Confrontando-se a cópia do livro de apuração 
juntada pelo autor do procedimento, fls. 06 a 23, constata-se equívocos na sua 
elaboração, item 5, outros créditos, com o valor de R$ 204.476,26 e no item 8.1, 
alíquota de 17% com valor de R$129.341,65, que necessário se faz que os trabalhos 
de auditoria sejam refeitos de acordo com as normas estabelecidas pela Secretaria 
da Fazenda do Estado do Tocantins. Portanto, entendo ter ficado prejudicado o 
embasamento do auto de infração, nulificando o procedimento.

Pelo exposto, voto para acolher a preliminar de nulidade do auto de infração 
2007/003257, tendo em vista que o levantamento que o sustenta não atende os 
requisitos legais necessários, arguida pela REFAZ, e julgar extinto o processo sem 
julgamento de mérito.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 24 
dias do mês de junho de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


