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ACÓRDÃO Nº : 347/2010
PROCESSO : 2009/6640/500331
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7862
RECORRENTE : MD CALÇADOS LTDA
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL : 29.361.420-2

EMENTA: Apuração de ICMS Menor que o Devido. Alíquota Utilizada Inferior a 
Determinada Pela Legislação – É devida a exigência da diferença do valor do ICMS
recolhido a menor.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar as preliminares de nulidade do lançamento, pelo excesso no 
prazo do PAT, Art. 32 A e 33 da Lei 1.288/01 e por não indicar com precisão os 
dispositivos legais infringidos, conforme Art. 35, da Lei 1.288/01, argüidas pela 
Recorrente. No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe 
provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o 
auto de infração 2009/1024 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de R$ 40.200,67 (quarenta mil, duzentos reais e sessenta e 
sete centavos), R$ 42.996,46 (quarenta e dois mil, novecentos e noventa e seis 
reais e quarenta e seis centavos), R$ 41.141,71 (quarenta e um mil, cento e 
quarenta e um reais e setenta e um centavos) e R$ 17.266,46 (dezessete mil, 
duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos), referentes aos 
campos 4.11, 5.11, 6.11 e 7.11; respectivamente, mais acréscimos legais. O Senhor 
Ricardo Shiniti Konya, fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Rubens Marcelo Sardinha, Marivanes Beserra 
Cruz, João Gabriel Spicker e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento 
ao 1º dia do mês de setembro de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa foi autuada em quatro contextos, por deixar de recolher o ICMS 
na importância de R$ 141.605,30 (cento e quarenta e um mil, seiscentos e cinco 
reais, trinta centavos), referente as saídas internas de mercadorias tributadas 
utilizando a alíquota de 7%, no período de 01/01/2004 a 31/06/2007, conforme foi 
constatado por  meio de levantamento especial. 

           Intimado por ciência direta, o contribuinte apresenta impugnação tempestiva.
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           Em despacho às fls. 133, o julgador de primeira instância retorna o processo 
à origem para saneamento.

          A autora do procedimento faz juntada de nota explicativa e documentos às fls. 
134/140 e 142. Lavra Termo de Aditamento (fls. 141) alterando a infração tipificada
no campo 6.13 do auto de infração.

           Devidamente intimado do Termo de Aditamento, o contribuinte comparece 
tempestivamente ao processo. 
           

O julgador de primeira instância conhece da impugnação apresentada, nega-
lhe provimento e julga procedente o auto de infração em sua totalidade.

Intimado da decisão de primeira instância, o contribuinte comparece ao 
processo argüindo preliminar de nulidade sustentando que o processo tributário 
excedeu o prazo de conclusão, com base nos artigos 32-A e 33 da Lei 1.288/2001; 
que também o auto de infração não preenche as exigências do art. 35, do mesmo 
diploma legal, ao não indicar com precisão o dispositivo legal infringido. Por fim,
reclama da não redução da base de cálculo para apuração do imposto a pagar e que 
determine-se aplicação de alíquota correta.           
          
          A Representação Fazendária, considerando as provas contidas no processo, 
recomenda a confirmação da sentença de primeira instância e a procedência do 
auto de infração.

           Visto e analisado o presente processo, quanto à preliminar de nulidade por
excesso de prazo para conclusão do PAT, conforme art. 32 A e 33 da Lei 1.288/01,
alegada pelo contribuinte, entendo que não é causa de nulidade do procedimento 
uma vez que o art. 25 da mesma lei assim estabelece:

Art. 25. Eventual excesso no prazo de lançamento do 
crédito tributário, na instrução, tramitação, 
movimentação e julgamento do processo não anula o 
procedimento.

            
          Quanto à nulidade alegada por não indicar com precisão os dispositivos 
legais infringidos, conforme art. 35 da Lei 1.288/01, também entendo que não deve 
prevalecer, visto que o autor do procedimento descreve com precisão o ilícito 
cometido, aponta os dispositivos legais infringidos no auto de infração e termo de 
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aditamento às fls. 141, instruiu corretamente o processo apensando todos os 
documentos necessários para a comprovação do feito.

          Quanto ao mérito, cobra ICMS pelo fato do contribuinte ter se utilizado de 
uma alíquota inferior ao que determina a legislação, culminando na apuração de 
imposto a menor que a determinada, conforme explicita claramente o histórico do 
auto de infração, portanto, desta forma, deixando de recolher parte do imposto 
devido. A impugnante não contesta o mérito do auto de infração, limitando-se a 
afirmar que não foi concedida a redução na base de cálculo, não trazendo nenhuma 
explicação concreta da aplicação de uma carga menor do que a permitida. A autora 
do procedimento concede a redução na base de cálculo em 29,41% ao aplicar
diretamente a alíquota de 12% sobre o valor das vendas, conforme os 
levantamentos de fls. 05, 25, 61 e 89, que serviram de base para o lançamento e 
resultam da mesma forma, em resultados iguais. Portanto, resta claro que o 
contribuinte apurou a menor os valores do imposto a ser pago, nos montantes
discriminados no auto de infração.

Face ao exposto, rejeito as preliminares de nulidade do lançamento, pelo 
excesso no prazo do PAT, Art. 32 A e 33 da Lei 1.288/01 e por não indicar com 
precisão os dispositivos legais infringidos, conforme Art. 35, da Lei 1.288/01, 
argüidas pela Recorrente. No mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento, 
para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de 
infração 2009/1024 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de R$ 40.200,67 (quarenta mil, duzentos reais e sessenta e 
sete centavos), R$ 42.996,46 (quarenta e dois mil, novecentos e noventa e seis 
reais e quarenta e seis centavos), R$ 41.141,71 (quarenta e um mil, cento e 
quarenta e um reais e setenta e um centavos) e R$ 17.266,46 (dezessete mil, 
duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos), referentes aos 
campos 4.11, 5.11, 6.11 e 7.11; respectivamente, mais acréscimos legais. 



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 4 de 4 AI 2009/001024

PLENÁRIO  DO  CONSELHO  DE  CONTRIBUINTES  E  RECURSOS  FISCAIS, 
aos 05 dias do mês de novembro de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


