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ACÓRDÃO Nº : 241/2010
PROCESSO : 2009/6040/500982
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7833
RECORRENTE : TUBOPLAS IND. E COMÉRCIO DE TUBOS LTDA
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL : 29.396.410-6

EMENTA: ICMS. Levantamento Específico. Omissão de Saídas de Mercadorias 
Tributadas. Falta de Denominação dos Produtos – A não denominação dos produtos 
constantes do levantamento fiscal ocasiona a nulidade da exigência por falta de
determinação precisa da matéria tributável. 

Multa Formal. Levantamento Específico. Omissão do Registro de Aquisição de 
Mercadorias Tributadas. Falta de Denominação dos Produtos - É nula a exigência 
que não determina com precisão a matéria tributável, uma vez não denominados os 
produtos constantes do levantamento fiscal .

ICMS Importação. Falta de Recolhimento. Pagamento em Nome de Outra Empresa -
Prevalece a exigência tributária quando não comprovada a regularidade do 
pagamento.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por maioria, 
acolher a preliminar de nulidade dos contextos 5 e 6, por imprecisão na 
determinação da matéria tributável, por não especificar os produtos relacionados no 
levantamento específico, arguida pelo Conselheiro Relator. A Conselheira Elena 
Peres Pimentel votou pela rejeição da preliminar de nulidade dos contextos 5 e 6. A 
Refaz recomenda refazer o contextos 5 e 6, se for o caso, observando a tributação 
do produto. No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e por maioria negar-
lhe provimento, reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em 
parte o auto de infração nº 2009/000535 e condenar o sujeito passivo ao pagamento 
do crédito tributário no valor de R$ 9.223,09 (nove mil, duzentos e vinte e três reais e 
nove centavos), referente ao campo 4.11, mais acréscimos legais. Os Conselheiros 
Rubens Marcelo Sardinha, Elena Peres Pimentel e Regina Alves Pinto votaram pela 
procedência do contexto 4. Os Conselheiros Fernanda Teixeira Halum e João 
Gabriel Spicker votaram pela improcedência do contexto 4. O Senhor Juscelino 
Carvalho de Brito fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 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 06 dias do mês de julho de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.



ESTADO DO  TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 4 2009/000535

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa foi autuada nas seguintes situações. No campo 4.1, por deixar de 
recolher ICMS na importância de R$ 9.223,09 (nove mil, duzentos e vinte e três 
reais, nove centavos), referentes a parcela do imposto devido por importações, 
conforme cláusula segunda do TARE 1.793/2007, levantamento básico do ICMS e 
lançamentos de ofício – detalhamento, referente ao exercício de 2007. No campo 
5.1, por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 192,27 (cento e noventa e 
dois reais, vinte e sete centavos, referente ao imposto devido por omissão de saídas 
de mercadorias tributadas, constatado através do levantamento específico de 
mercadorias relativo ao período de 01/01/2007 a 31/12/2008. E no campo 6.1, a 
recolher multa formal no valor de R$ 204.325,88 (duzentos e quatro mil, trezentos e 
vinte e cinco reais, oitenta e oito centavos) referentes a entradas de mercadorias 
desacobertadas de documentação fiscal, conforme levantamento específico de 
mercadorias, referente ao período de 01/01/2007 a 31/12/2008. 

Intimado, via postal, o contribuinte apresenta impugnação tempestiva.

           A julgadora de primeira instância, em despacho às fls. 196/197, determina o 
retorno dos autos à origem para saneamento.

           O autor do procedimento junta documentos (fls. 199/278) e lavra Termo de 
Aditamento às fls.279/281, com as seguintes alterações: no contexto 5 altera o 
período de referência constantes nos campos 5.1 e 5.6 para 01/01/2008 a 
31/12/2008 e a data de referência do campo 5.7 para 01/07/2008. Desmembra o 
contexto 6 em dois, subdividindo-os e discriminado-os em campos 6.1.1 a 6.1.15 e 
6.2.1 a 6.2.15, alterando o contexto, a exigência tributária, período e data de 
referência, base de cálculo, valor originário e infração.

           Devidamente intimado do termo de aditamento, o autuado comparece 
tempestivamente ao processo.

A julgadora de primeira instância conhece da impugnação, nega-lhe 
provimento e julga procedente o auto de infração, com as alterações do termo de 
aditamento, em sua totalidade, acrescidos das cominações legais.

Intimado da decisão de primeira instância, o contribuinte apresenta 
impugnação tempestiva com as seguintes alegações: quanto a exigência de 
pagamento de ICMS de importação, que houve um simples equívoco formal no 
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preenchimento da guia de recolhimento, ao colocar o CNPJ da matriz, ao invés do 
registro da empresa filial, não trazendo qualquer prejuízo ao erário público; citando 
duas decisões do tribunal da terceira região com o intuito de dar sustentação aos 
argumentos apresentados, que, sendo assim, resta totalmente demonstrada a 
inadequação das infrações descritas na autuação em detrimento da realidade fática 
comprovada. Quanto às omissões de saídas apontadas no contexto 5, alega que as 
mercadorias em questão, de forma alguma, foram vendidas pela recorrente para 
terceiros, e sim, em razão de sua imprestabilidade, foram descartadas 
legitimamente, com os conseqüentes apontamentos contábeis, conforme atesta a 
documentação válida acostada aos autos. Quanto à aplicação de multa formal 
relativa às omissões de entradas apontadas nos contextos 6, diz que, de fato, sem 
interferência da empresa recorrente, ocorreram algumas divergências positivas de 
pesagens dos contâiners no momento de seu ingresso em território nacional, o que 
ocasiona, sem qualquer má fé, algumas incongruências no estoque da empresa; que 
no presente caso concreto, as diferenças de pesagem são inferiores a 2%, naturais 
neste tipo de operação, citando decisões do Supremo Tribunal Federal, aceitando, 
como limite, a diferença de 4% na importação de óleo combustível à granel e 
combustíveis líquidos.    

A Representação Fazendária entendendo correta a sentença prolatada em 
primeiro grau pelo julgador singular, manifesta-se pela procedência do auto de 
infração no seu todo.

Após visto, analisado o presente processo levanto a preliminar de 
nulidade em relação aos contextos 5 e 6, por imprecisão da matéria tributável, por 
não denominar os produtos relacionados no levantamento específico. Ao elaborar o 
levantamento o autor do procedimento indicou apenas códigos, sem discriminar o 
nome dos produtos. Entendo que ao formalizar a exigência não fez uma descrição 
clara e precisa da ocorrência, não atendendo o que determina o artigo 35, inciso I, 
alínea “c”, da Lei 1.288/201, senão vejamos:

Art. 35. O Auto de Infração:

I - formaliza a exigência do crédito tributário e contém, 
no mínimo:
......................
c) a descrição clara, precisa e resumida do fato e 
indicação do período de sua ocorrência;
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Quanto ao contexto 4, a guia de recolhimento é de empresa distinta da 
autuada, com inscrição estadual e CNPJ diferentes. Em sua defesa o sujeito passivo 
traz apenas argumentos, não tendo apresentado  qualquer documento no sentido da 
regularização do débito, seja através do pagamento ou outros trâmites previstos pela 
legislação. 

De todo o exposto, levanto e acolho a preliminar de nulidade dos contextos 5 
e 6, por imprecisão na determinação da matéria tributável, por não especificar os 
produtos relacionados no levantamento específico. No mérito, conheço do recurso e 
nego-lhe provimento, para reformando a decisão de primeira instância, julgar 
procedente em parte o auto de infração nº 2009/000535 e condenar o sujeito passivo 
ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 9.223,09 (nove mil, duzentos e 
vinte e três reais e nove centavos), referente ao campo 4.11, mais acréscimos 
legais. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 27
dias do mês de agosto de 2010.

Presidente

Cons. Relatora 

Representante Fazendário


