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ACÓRDÃO No: 
REEXAME NECESSÁRIO
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO No

SUJEITO PASSIVO: 

INSCRIÇÃO ESTADUAL N
REQUERENTE 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. LEVANTAMENTO ESPECÍFICO. SAÍDAS DE MERCADORIAS 
TRIBUTADAS. NÃO REGISTRO EM LIVRO 
MERCADORIAS DA MATRIZ PARA A FILIAL. FALTA DE INCLUSÃO DA 
OPERAÇÃO NO LEVANTAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 
OCORRÊNCIA DA OMISSÃO
comprovado nos autos que a omissão de saídas
em razão de uma falha no levantamento elaborado.

 
 

RELATÓRIO 
 
 

O contribuinte foi autuado por deixar de recolher o ICMS no valor de R$ 
63.439,61 (sessenta e três mil, quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e um 
centavos), referente às saídas de mercadorias tributadas e não registradas no livro 
próprio, relativo ao exercício de 2008, conforme constatado por meio do 
Levantamento Específico

 
Intimado do auto de infração, o sujeito passivo apresenta impugnação 

tempestiva, argui preliminar de nulidade do auto de infração, em razão do mesmo 
estar embasado em levantamento contaminado por erros capazes de gerar sua 
nulidade, por não apresentar o universo real de quantitativos de produtos 
analisados. 

 
No mérito, alega que

aves congeladas e de revenda de mercadorias, mas o levantamento fiscal foi 
somente referente aos produtos da requerente, frangos e derivados.

 
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
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124/2011 
EXAME NECESSÁRIO No: 3.053 

2010/6010/500512 
o: 2010/001774 

PARAÍSO IND. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS E 
ABATE DE AVES LTDA 

INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.066.086-6 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. LEVANTAMENTO ESPECÍFICO. SAÍDAS DE MERCADORIAS 
TRIBUTADAS. NÃO REGISTRO EM LIVRO PRÓPRIO. TRANSFERÊNCIA DE 
MERCADORIAS DA MATRIZ PARA A FILIAL. FALTA DE INCLUSÃO DA 
OPERAÇÃO NO LEVANTAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 
OCORRÊNCIA DA OMISSÃO – Não prevalece a exigência tributária quando restar 
comprovado nos autos que a omissão de saídas detectada pela auditoria ocorreu 
em razão de uma falha no levantamento elaborado. 

O contribuinte foi autuado por deixar de recolher o ICMS no valor de R$ 
63.439,61 (sessenta e três mil, quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e um 
centavos), referente às saídas de mercadorias tributadas e não registradas no livro 
próprio, relativo ao exercício de 2008, conforme constatado por meio do 
Levantamento Específico. 

Intimado do auto de infração, o sujeito passivo apresenta impugnação 
stiva, argui preliminar de nulidade do auto de infração, em razão do mesmo 

estar embasado em levantamento contaminado por erros capazes de gerar sua 
nulidade, por não apresentar o universo real de quantitativos de produtos 

No mérito, alega que a empresa explora atividade de abate e venda de 
aves congeladas e de revenda de mercadorias, mas o levantamento fiscal foi 
somente referente aos produtos da requerente, frangos e derivados.
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

RCIO DE ALIMENTOS E 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS. LEVANTAMENTO ESPECÍFICO. SAÍDAS DE MERCADORIAS 
PRÓPRIO. TRANSFERÊNCIA DE 

MERCADORIAS DA MATRIZ PARA A FILIAL. FALTA DE INCLUSÃO DA 
OPERAÇÃO NO LEVANTAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

Não prevalece a exigência tributária quando restar 
detectada pela auditoria ocorreu 

O contribuinte foi autuado por deixar de recolher o ICMS no valor de R$ 
63.439,61 (sessenta e três mil, quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e um 
centavos), referente às saídas de mercadorias tributadas e não registradas no livro 
próprio, relativo ao exercício de 2008, conforme constatado por meio do 

Intimado do auto de infração, o sujeito passivo apresenta impugnação 
stiva, argui preliminar de nulidade do auto de infração, em razão do mesmo 

estar embasado em levantamento contaminado por erros capazes de gerar sua 
nulidade, por não apresentar o universo real de quantitativos de produtos 

a empresa explora atividade de abate e venda de 
aves congeladas e de revenda de mercadorias, mas o levantamento fiscal foi 
somente referente aos produtos da requerente, frangos e derivados. 
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Ressalta ainda, que o auditor não incluiu todas as saídas registradas no 

período fiscalizado, uma vez que no levantamento elaborado não foram 
consideradas as transferências de mercadorias da matriz para a filial, na cidade de 
Araguaína, e que sem essa inclusão o levantamento perde a consistência técnica, 
principalmente considerando que as transferências realizadas são superiores a 
quantidade detectada como omissão de registro de saída na autuação. 

 
Ao final, pugna pela improcedência do auto de infração e faz juntada do 

livro de registro de saídas do exercício de 2008 em CD-ROM e relação de 
transferências e notas fiscais (fls. 144/195). 

 
O processo foi devolvido a autoridade autuante (fls. 197/198) que, em 

manifestação às fls. 199, informa que as transferências não foram consideradas no 
levantamento específico porque todas as notas fiscais de saídas com destaque do 
imposto foram registradas sem débito do imposto, logo deixaram de apurar e 
recolher o ICMS sobre transferências. 

 
Fez juntada do livro de registro de saídas e notas fiscais (fls.200/204), 

lavrando termo de aditamento às folhas 205 dos autos, promovendo a retificação 
dos campos 4.8 e 4.11, alterando seus valores respectivamente para R$ 906.202,40 
e R$ 154.054,00 

 
Intimado do termo de aditamento, o sujeito passivo comparece aos autos 

reiterando as alegações feitas em sede de impugnação. 
 
A julgadora de primeira instância julgou nulo o auto de infração, por 

entender que houve cerceamento ao direito de defesa do contribuinte no momento 
em que não foram consideradas as transferências para a filial como saídas no 
levantamento específico. 

 
A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomenda que seja 

mantida a decisão singular, e que o presente trabalho seja submetido a reanálise. 
 
Intimado da sentença de primeira instância e do parecer da 

Representação Fazendária o contribuinte apresenta recurso voluntário, reiterando as 
alegações apresentadas anteriormente e pugnando pela reforma da decisão para 
que o auto de infração seja declarado improcedente. 

 
Em nova manifestação, a Representação Fazendária entende que o 

recurso ofertado é sem objeto, haja vista manifestação anterior pela manutenção da 
sentença que declarou nulo o lançamento. 

 
Em síntese, é o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 

O auto de infração em análise se refere a falta de recolhimento de ICMS, 
referente as saídas de mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio 
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(aves e frangos em kg), relativas ao exercício de 2008, conforme constatado por 
meio do levantamento específico. 

 
Visto, analisado e discutido os autos, foi possível perceber que houve um 

erro por parte da auditoria, em não incluir no levantamento todas as saídas 
registradas no período fiscalizado, uma vez que as transferências de mercadorias 
realizadas pela matriz para a filial não foram consideradas pela autoridade autuante 
como saídas no levantamento elaborado, tornando-o assim sem efeito, porque não 
traduz a realidade tributária da empresa. 

 
Questionado sobre a não inclusão das transferências em seu 

levantamento, o auditor, em manifestação às fls. 199, informa que não as considerou 
porque todas as notas fiscais de saídas com destaque do imposto foram registradas 
sem débito do mesmo, logo deixaram de apurar e recolher o ICMS sobre as 
transferências. 

 
Dessa forma, esqueceu-se de que independente da natureza da 

mercadoria, ou seja, tributada ou não, todas as saídas efetuadas pela empresa 
através de notas fiscais devem ser contabilizadas no levantamento elaborado. 

 
Contudo, o não destaque do imposto e sua possível cobrança na 

operação realizada pela empresa seria assunto para outro auto de infração, com o 
emprego de outras técnicas de auditoria. 

 
Assim, após a não inclusão das transferências como saídas no 

levantamento, de forma alguma poderia ter ocorrido a presente autuação sob o 
argumento de que houve omissão de saídas por parte da empresa, como procedeu 
a autoridade autuante. 

 
Nesse diapasão, entendo não restar dúvidas de que o trabalho realizado 

não foi capaz de comprovar a ocorrência do ilícito tributário imputado ao contribuinte, 
devendo ser julgada improcedente a autuação. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 

unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração por considerar que 
o levantamento está contaminado por erros capazes de gerar sua nulidade, arguida 
pelo sujeito passivo. No mérito, por unanimidade, em reexame necessário, reformar 
a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração no 
2010/001774 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 
63.439,61 (sessenta e três mil, quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e um 
centavos), referente ao campo 4.11. O Representante Fazendário Rui José Diel fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker, Deides Ferreira Lopes 
e Luiz Carlos da Silva Leal. Presidiu a sessão de julgamento aos 27 dias do mês de 
setembro de 2011, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, aos 07 dias do mês de outubro de 2011. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Fernanda Teixeira Halum 
Conselheira Relatora 


