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ACÓRDÃO Nº. : 172/2010
PROCESSO : 2009/6190/500232
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.801
RECORRENTE : ANTONIO LUIZ LUCKMANN
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.399.567-2

EMENTA: Omissão de Registro Saídas. Mercadorias Tributadas. Imposto Não 
Recolhido. Direito ao Crédito Presumido no Valor Total do ICMS Devido. Equívoco 
na Determinação da Infração – A determinação equivocada da infração cometida 
enseja a nulidade da exigência do ICMS. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por maioria, 
acolher a preliminar de nulidade do lançamento por equívoco na determinação da 
infração cometida, arguida pelo conselheiro relator e julgar extinto o processo sem 
julgamento de mérito. Votos contrários dos conselheiros Fernanda Teixeira Halum e 
João Gabriel Spicker. O Sr. Juscelino Carvalho de Brito fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública e sugere que sejam refeitos os trabalhos de auditoria, se for o 
caso, apresentando provas do não lançamento no livro de apuração. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira 
Halum, João Gabriel Spicker e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 12 dias do mês de maio de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
95.730,30 (noventa e cinco mil, setecentos e trinta reais, trinta centavos), referente 
as saídas de mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio, relativas ao 
período de 01/01/2008 a 31/12/2008, conforme foi constatado por meio do 
levantamento comparativo das saídas registradas com documentário emitido e 
planilha de levantamento de operações de saídas.  

           Intimada por ciência direta, a autuada apresenta impugnação tempestiva.   
           

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente em sua totalidade. 

Intimado via postal da decisão de primeira instância, o contribuinte comparece 
ao processo, citando em sua defesa o disposto no art. 3º, inc. III, alínea “a”, da Lei 
Estadual 1.303/2002 e o art. 9º, inc. VII, alínea “a”, do Decreto Estadual 2.912/2006. 
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Afirma que o mesmo diploma legal usado na fundamentação do auto garante ao 
contribuinte o benefício em questão; que a omissão alegada na autuação não trouxe 
prejuízo ao estado, uma vez que é direito do reclamante se creditar de 100% de 
ICMS.    
          
          Em sua manifestação, a Representação Fazendária recomenda a manutenção 
da sentença prolatada em primeira instância, para que seja julgado procedente o 
auto de infração no seu todo.

Em análise ao processo verifica-se a cobrança do ICMS pela omissão de 
registro de notas fiscais de saídas de feijão em operações internas e interestaduais 
no exercício de 2008, sendo que o contribuinte tem direito ao crédito presumido de 
100% do ICMS devido, conforme art. 3º, inc. III, alínea “a”, da Lei Estadual 
1.303/2002 e o art. 9º, inc. VII, alínea “a”, do Decreto Estadual 2.912/2006. Senão 
vejamos:

Lei 1.303/2002:

Art. 3o É concedido crédito fiscal presumido nas 
operações realizadas por contribuintes cadastrados e 
estabelecidos neste Estado, nos percentuais de:

III – cem por cento do valor do ICMS, devido nas 
operações de saídas interestaduais: 

a) realizadas, até 31 de dezembro de 2015, por 
produtores rurais, com algodão, amendoim, feijão, 
gergelim, girassol, mamona e mandioca, produzidos 
neste Estado, observado o disposto no parágrafo 
único do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela Lei nº 
1.843 de 08.11.07)

Decreto 2.912/2006: 

Art. 9o Implica ainda em crédito do ICMS:

VII – 100% do valor do ICMS devido, até 31 de 
dezembro de 2015, nas operações de saídas: (Lei 
1.303/02)
a) interestaduais de com algodão, amendoim, feijão, 
gergelim, girassol, mamona e mandioca, produzidos 
neste Estado, realizadas por produtores rurais inscritos 
no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do 
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Tocantins – CCI-TO, desde que o produtor renuncie ao 
aproveitamento de quaisquer créditos de ICMS
relativos às entradas de insumos e outros bens ou 
serviços incorporados ou utilizados no processo 
produtivo primário alcançado pelo benefício; (Redação 
dada pelo Decreto 3.251, de 27.12.07)

Com base neste fato, entendo ser mais correto a cobrança de multa formal 
pelo ilícito cometido, uma vez que a omissão de registro dessas saídas não geraria 
ICMS a recolher, razão pela qual suscito a preliminar de nulidade do lançamento por 
equívoco na determinação da infração. 

           Pelo exposto, voto, em preliminar, pela nulidade do lançamento por equívoco 
na determinação da infração cometida e julgo extinto o processo sem julgamento de 
mérito.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 12 dias do mês de julho de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


