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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 111/2011
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.016
PROCESSO No: 2008/6040/503732
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2008/002413
SUJEITO PASSIVO: COMERCIAL DE MATERAIS ELETRICOS LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.062.326-0
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS. LEVANTAMENTO BÁSICO DO ICMS. FALTA DE CLAREZA NO 
PROCEDIMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – É nula a 
exigência tributária quando o levantamento apresenta inconsistência na sua 
elaboração, impossibilitando a defesa do contribuinte.

RELATÓRIO

O contribuinte foi autuado nos campos 4 e 5, por deixar de recolher 
diferença de ICMS constatado por intermédio do levantamento básico do ICMS nas 
importâncias de R$ 872,85 (oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e cinco 
centavos) e R$ 129,47 (cento e vinte nove reais e quarenta e sete centavos) 
respectivamente.

Intimado, o sujeito passivo comparece aos autos, apresentando 
impugnação tempestiva (fls. 32/36), alegando que o Auditor Fiscal ao elaborar a 
planilha do levantamento básico do ICMS desconsiderou os créditos lançados no 
livro de entradas com código 2343, valor de R$ 625,19, e o saldo credor lançado no 
Livro Registro de Apuração do ICMS no mês janeiro de 2004, desconsiderando 
também, créditos lançados no mês 09/2005 referentes ao estorno de débito de 
mercadorias isentas lançadas no ECF como tributadas, não anexa provas, pois os 
documentos não foram devolvidos pelo auditor.

Requer ao final, a improcedência do auto de infração por não existir 
diferença de ICMS a recolher.
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A julgadora de primeira instância, em despacho às fls. 40, solicita ao autor 
do procedimento ou seu substituto que faça juntada do protocolo de devolução dos 
documentos e livros fiscais ao contribuinte e se manifeste sobre os erros apontados 
na impugnação.

Em repostas (fls. 43) ao despacho no 10/2010, o autor do procedimento 
afirma não ter nada a acrescentar e sugere que o auto de infração seja julgado 
improcedente.

A julgadora de primeira instância entende que há indícios no processo da 
existência de créditos tributários a reclamar, em que pese a sugestão do autuante 
para julgar pela improcedência do auto de infração. 

Por falta de clareza no procedimento, julga nulo o auto de infração de nº 
2008/002413, campos 4 e 5, por estar caracterizado o cerceamento do direito de 
defesa previsto no artigo 28, inciso II, da Lei 1.288/01.

A Representação Fazendária – REFAZ, por estar caracterizado o 
cerceamento do direito de defesa, pede a confirmação da decisão de primeira 
instância e que seja declarado nulo o auto de infração.

Notificada, via correio, a autuada manifesta-se ciente da decisão de 
primeira instância e do parecer da REFAZ.

Em despacho de nº 313/2011, o Chefe do Contencioso Administrativo-
Tributário, considerando que o crédito tributário constante do campo 4 no valor de 
R$ 872,85, devidamente atualizado é superior a R$ 1.000,00, submete o feito ao 
duplo grau de jurisdição, estando definitivamente julgado o crédito tributário 
constante do campo 5 no valor de R$ 129,47, encaminhando o presente processo 
para julgamento pelo COCRE.

VOTO

A presente lide configura-se na autuação por diferença de ICMS apurado 
em auditoria fiscal ao aferir os valores de débito e crédito do imposto, constatado por 
intermédio do Levantamento Básico do ICMS.

Entendo que no presente caso razão assiste à recorrente, pois analisando 
o Levantamento Básico do ICMS e cópia do Livro Registro de Apuração do ICMS 
acostados aos autos, percebe-se no mês de janeiro/2004 a existência de saldo 
credor do período anterior no valor de R$ 180,55, não computado pelo Auditor no 
levantamento básico, às fls. 4.  

Fato semelhante ocorreu no mês 09/2005, em que o Auditor deixou de 
considerar a importância de R$ 128,85, referente ao estorno de débito de saída de 
mercadorias isentas, lançadas como tributadas, bem como, a existência de outros 
valores contestados pela impugnante e quando oportunizado ao autuante para se 
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manifestar, este se omitiu, inclusive quanto à devolução dos documentos ao 
contribuinte.  Dificultando até mesmo para o julgador a certeza conclusiva dos fatos. 
Evidenciando assim, o disposto no Inciso II, do art. 28, da Lei 1288/2001, transcrito a 
seguir:

Art. 28. É nulo o ato praticado:
...............................................................................................................

II – com cerceamento de defesa;
...............................................................................................................

Portanto, analisados os presentes autos, visto que o sujeito passivo 
provou a inconsistência no levantamento elaborado pela auditoria e a dificuldade 
para sua defesa, entendo que o trabalho do auditor deve ser desconsiderado.

Diante do exposto, voto pela confirmação da decisão de primeira instância 
que julgou nulo o auto de infração de no 2008/002413.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 
presente processo, por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão 
de primeira instância que julgou nulo o auto de infração de nº 2008/002413 e extinto 
o processo sem julgamento de mérito. O Sr. Rui José Diel fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Carlos 
da Silva Leal, Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker e Deides Ferreira 
Lopes. Presidiu a sessão de julgamento aos 03 dias do mês de agosto de 2011, o 
conselheiro Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, ao 1o dia do mês de setembro de 2011.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

Luiz Carlos da Silva Leal
Conselheiro Relator


