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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 148/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 7.765
PROCESSO No: 2009/6010/500810
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2009/001703
RECORRENTE: COOP. AGROPECUARIA TOCANTINENSE LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.028.252-7
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS. OMISSÃO DE REGISTRO DE NOTAS FISCAIS. VALOR DO 
DOCUMENTÁRIO EMITIDO SUPERIOR AO VALOR REGISTRADO. NULIDADE. 
LEVANTAMENTO FISCAL COM INFORMAÇÕES INCOERENTES. É nulo o 
lançamento quando apresenta incoerência entre o levantamento fiscal e o histórico 
do auto de infração.

RELATÓRIO

O contribuinte foi autuado por deixar de recolher o valor de R$ 964,08 
(novecentos e sessenta e quatro reais e oito centavos), referente as saídas de 
mercadorias tributadas e não registradas em livro próprio, relativo ao exercício de 
2004, conforme constatado por meio do Levantamento Comparativo das Saídas 
Registradas com o Documentário Emitido.

Intimado por ciência direta, o contribuinte comparece tempestivamente 
aos autos, aduzindo que conforme a lei do cooperativismo (5.764/71), o termo atos 
cooperados compreende a relação entre a cooperativa e seus associados, 
operações estas que não geram faturamento, receita e etc., para as cooperativas, ou 
seja, as operações realizadas de acordo com a sua finalidade estão fora do campo 
de incidência do ICMS, não havendo razão para a presente cobrança do tributo.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação e negou-lhe 
provimento, julgando procedente o auto de infração, por entender que o fato de 
tratar-se de uma cooperativa não altera a condição legal de estabelecimento onde 
pessoas físicas e jurídicas exerçam suas atividades.
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Intimado da sentença de primeira instância o contribuinte apresenta 
recurso voluntário reiterando os argumentos de defesa apresentados em sede de 
impugnação. Ao final pede pela reforma da sentença prolatada em primeira 
instância.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomendou a 
confirmação do auto de infração para que seja julgado procedente.

VOTO

Visto, analisado e discutido o presente processo que exige ICMS por 
haver o contribuinte registrado em seu livro de saídas valores a menor que os 
efetivamente emitidos em notas fiscais.

Em conferência aos levantamentos, resta claro que houve equívoco por 
parte da autoridade autuante no momento em que procedeu o lançamento, pois ao 
efetuar o levantamento comparativo das saídas registradas com o documentário 
emitido, na coluna “documentos emitidos”; e sub coluna “Base de cálculo” 
apresenta-se o valor total de R$ 106.862,13, e na coluna “valores registrados” sub 
coluna “base de cálculo”, apresenta-se o valor de R$ 100.724,14, porém, na coluna
“análise comparativa” e sub coluna “registros a maior” apresenta-se o valor da base 
de cálculo da exigência do imposto.

Dessa forma, resta claro que existe uma incoerência no próprio 
levantamento, uma vez que se houve registros a maior não poderia ter ocorrido a 
omissão de registro de saídas, por outro lado quando o levantamento traz como 
base de cálculo dos documentos emitidos valor superior ao registrado fica claro que 
houve omissão de saídas de mercadorias tributadas.

Assim sendo, entendo que o presente lançamento deve ser anulado, pois 
não apresenta a clareza exigida pelo art. 35, inciso I, alínea “c”, da Lei 1.288/2001, a 
saber:

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;

Pelo exposto voto pela nulidade do auto de infração, pois o mesmo apresenta 
incoerência entre o histórico do auto de infração e o levantamento.

É como voto.
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DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por unanimidade, 
acolher a preliminar de nulidade da reclamação tributária, por incoerência entre o 
histórico indicado no auto de infração e o levantamento fiscal, arguida pelo 
conselheiro João Gabriel Spicker, para julgar extinto o processo sem julgamento de 
mérito. O Sr. Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública e sugeriu o refazimento dos trabalhos de auditoria conforme art. 11, inciso 
VI, do Regimento Interno. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Fernanda Teixeira Halum, Deides Ferreira Lopes, Luiz Carlos da Silva Leal e com 
voto vencedor João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento aos 31 dias do 
mês de outubro de 2011, o conselheiro Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 28 dias do mês de novembro de 2011.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

Fernanda Teixeira Halum
Conselheira Relatora

João Gabriel Spicker
Conselheiro Autor do Voto Vencedor


