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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 165/2011
REEXAME NECESSÁRIO No: 2305
PROCESSO No: 2007/6850/500265
AUTO DE INFRAÇÃO No : 2007/004996
INTERESSADO: JOPE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS

LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.384.100-4
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS. LEVANTAMENTO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ELABORADO 
COM ERRO - É indevida a exigência tributária quando constatado erro na 
elaboração do levantamento fiscal.

RELATÓRIO

O contribuinte foi autuado nos campos 4, 5 e 6, por deixar de recolher 
ICMS substituição tributária, constatado por intermédio do Levantamento ICMS 
Substituição Tributária, infringindo os artigos 44, Incisos II, III, VIII, IX, da Lei 
1.287/01 e alterações posteriores e artigos 38, Inciso I, 45 Incisos XIII e 46, § 10 do 
decreto 462/97 e alterações.

Nos campos 7 e 8, referente à multa formal por deixar de apresentar ao 
órgão competente, no prazo legal, o inventário de mercadorias referente aos anos 
de 2005 e 2006, infringindo os artigos 44, Inciso IV, V “A” e XXI, da Lei 1.287/01.

Intimado, o sujeito passivo comparece aos autos, apresentando 
impugnação tempestiva (fls. 18/20), alegando que o auditor fiscal ao elaborar o 
levantamento do ICMS substituição tributária, cometeu equívocos e omissões ao 
utilizar como base de cálculo da substituição tributária, o valor total da nota fiscal, 
onde estavam incluídos outros valores  tais como: ICMS-ST, IPI e outros, tornando 
maior a base de cálculo do imposto. 

Deixou de detalhar ou não anotou recolhimentos efetuados em partes ou 
na totalidade, através de GNRE, tomando como princípio o fato que as mesmas não 
estavam anexadas aos documentos de aquisição. 
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Para fazer prova, anexa cópia dos documentos alegados, tais como: 
notas fiscais de entradas e guias de recolhimento de ICMS-ST.

A julgadora de primeira instância em sentença às fls. 179/183 após 
análise das alegações e dos documentos acostado aos autos, confronta os 
documentos, refaz os cálculos e julga procedente em parte os campos 4.11, 5.11 
6.11, do auto de infração.

Quantos aos campos 7.1 e 8.1, julga procedente a exigência fiscal na sua 
totalidade, pela não manifestação da parte impugnante. 

A Representação Fazendária, no parecer às fls. 185, afirma que julgadora 
de primeira instância agiu corretamente julgando procedente em parte o auto de 
infração, e recomenda sua manutenção.

Intimada, a autuada comparece aos autos, anexando guias de 
recolhimento referente aos campos 7 e 8 e comprovante de parcelamento referente 
aos campos 4, 5 e 6.

Em despacho de nº 624/2011, o Chefe do Contencioso Administrativo-
Tributário, encaminha o processo para julgamento pelo COCRE, considerando que 
foram julgados inexigíveis os créditos tributários, nos valores de R$ 1.931,80 (parte 
do campo 4.11) e R$ 1.611,13 (parte do campo 5.11) e superiores a R$ 1.000,00, 
ficando os mesmos, sujeitos ao duplo grau de jurisdição, nos termos do disposto no 
Parágrafo único, do art. 58, da Lei 1.288/2001.

VOTO

A presente lide configura-se na autuação nos campos  4, 5 e 6, por deixar 
de recolher ICMS substituição tributária, constatado por intermédio do Levantamento 
ICMS Substituição Tributária.

Em sua impugnação o sujeito passivo alega que os levantamentos
contém erros, e que não foram considerados alguns recolhimentos. Tais alegações 
foram aceitas pela julgadora de primeira instância que refazendo os cálculos, decidiu
pela absolvição em parte, os valores autuados.

Como nos autos constam provas cabais do alegado pela impugnante, 
entendo que razão assiste à mesma, e concordamos plenamente com a absolvição 
em parte dos valores autuados, assim tem decidido este Conselho de Contribuintes
e Recursos Fiscais, conforme Ementa do Acórdão nº 039/2010.

ACÓRDÃO Nº.: 039/2010 - EMENTA: (...) Levantamento Realizado 
com Erro. Não Exclusão de Mercadorias Sujeitas a Substituição 
Tributária – Erros no levantamento fiscal implicam na correção do 
valor lançado, excluindo as mercadorias não sujeitas a tributação 
normal. 

Em relação aos campos 7 e 8, não houve impugnação nem recurso, e 
como foram quitados, entendo definitivamente julgados e extintos pelo pagamento. E
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o campo 6, suspenso pelo parcelamento, conforme documentos às fls. 188 e 192 
respectivamente.

Portanto, analisados os presentes autos, visto que o sujeito passivo 
provou a inconsistência no levantamento elaborado pela auditoria, entendo  correta 
a retificação dos valores originais autuados.

Diante do exposto, em reexame necessário, voto pela confirmação da 
decisão de primeira instância na parte que julgou improcedente o auto de infração no

2007/004996.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 
presente processo, por unanimidade, em reexame necessário, confirmar decisão de 
primeira instância na parte que julgou improcedente o auto de infração de nº 
2007/004996 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de 
R$ 1.931,90 (mil, novecentos e trinta e um reais e noventa centavos) e R$ 1.611,13
(mil, seiscentos e onze reais e treze centavos), referente parte dos campos 4.11 e 
5.11, respectivamente. O Sr. Everton Luiz de Siqueira Bueno 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 24 dias do mês de outubro de 
2011, o conselheiro Edson Luiz Lamounier.

Estão definitivamente julgados pela r. sentença os valores de R$ 
2.423,93, R$ 3.079,97, R$ 1.465,83, R$ 1.330,49, e R$ 1.285,00 referente a parte 
dos campos 4.11 e 5.11, e os campos 6.11, 7.11 e 8.11, na sua totalidade.   

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 09 dias do mês de dezembro de 2011.

Deides Ferreira Lopes
Presidente em Exercício

Luiz Carlos da Silva Leal
Conselheiro Relator


