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RELATÓRIO 
 
 
A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 

de infração nº 2007/001003
peça vestibular, referente à falta de recolhimento de ICMS
mercadorias não registradas, durante o exercício de 2006

 
O sujeito passivo foi intimad

que apresentou, tempestivamente, impugnação às 
 

A autoridade fiscal desprezou as informações e justificativas 
apresentadas durante a execução da ação fiscal; que a hipotética 
divergência decorre 
em conta o “peso liquido comercial”, ou seja, o peso apontado na 
balança, após os descontos decorrentes de impurezas, umidade, 
ardidos e outros; que as saídas se baseiam no peso bruto comercial 
sem aplicação
258; junta levantamento semelhante como contraprova, por meio do 
qual encontra resultado oposto ao do autuante, ou seja, uma 
diferença positiva; requer a improcedência ou a insubsistência do 
lançamento
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

030/2014 
REEXAME NECESSÁRIO No:  3.027 

2007/6890/500041 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2007/001003 

GRANOL IND. COM. E EXPORTAÇÃO S/A
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.384.078-4 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

OMISSÃO DE SAÍDAS. ERRO NO LEVANTAMENTO FISCAL
NULIDADE – É nula a exigência tributária quando 

fiscal elaborado com erro e falta de clareza. 
ACOLHIDA. UNÂNIME. 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
2007/001003, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 

peça vestibular, referente à falta de recolhimento de ICMS incidente sobre saídas de 
mercadorias não registradas, durante o exercício de 2006. 

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por ciência direta
que apresentou, tempestivamente, impugnação às fls. 171/174, aduzindo que:

A autoridade fiscal desprezou as informações e justificativas 
apresentadas durante a execução da ação fiscal; que a hipotética 
divergência decorre do fato de que a compra de soja de produtor leva 
em conta o “peso liquido comercial”, ou seja, o peso apontado na 
balança, após os descontos decorrentes de impurezas, umidade, 
ardidos e outros; que as saídas se baseiam no peso bruto comercial 
sem aplicação de descontos, cujo exemplo consta das páginas 249 a 
258; junta levantamento semelhante como contraprova, por meio do 
qual encontra resultado oposto ao do autuante, ou seja, uma 
diferença positiva; requer a improcedência ou a insubsistência do 
lançamento. 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

GRANOL IND. COM. E EXPORTAÇÃO S/A 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ERRO NO LEVANTAMENTO FISCAL. 
nula a exigência tributária quando apoiada 

elaborado com erro e falta de clareza. DECISÃO DE 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 

incidente sobre saídas de 

nfração por ciência direta, pelo 
, aduzindo que: 

A autoridade fiscal desprezou as informações e justificativas 
apresentadas durante a execução da ação fiscal; que a hipotética 

do fato de que a compra de soja de produtor leva 
em conta o “peso liquido comercial”, ou seja, o peso apontado na 
balança, após os descontos decorrentes de impurezas, umidade, 
ardidos e outros; que as saídas se baseiam no peso bruto comercial 

de descontos, cujo exemplo consta das páginas 249 a 
258; junta levantamento semelhante como contraprova, por meio do 
qual encontra resultado oposto ao do autuante, ou seja, uma 
diferença positiva; requer a improcedência ou a insubsistência do 
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Em páginas 271, a julgadora monocrática solicitou à Agência de 
Atendimento que se intimasse o sujeito passivo para juntar ao processo cópias dos 
documentos apontados como divergentes em suas alegações, no que foi atendida. 

 
Por meio do despacho de fls.440, a julgadora singular, determina ao autor 

do procedimento a reanálise do levantamento específico, levando em consideração 
as notas fiscais de fls. 376 a 438. 

 
Em retorno, o auditor substituto refaz o trabalho, conforme consta fls. 443 

a 454, por meio do qual encontra um valor superior ao originário; elabora o termo de 
aditamento, fls. 441/442, cuja ciência foi dada ao contribuinte. 

 
A autuada, tempestivamente, apresentou petição, fls. 457/463, 

impugnando integralmente o novo trabalho, alegando que à semelhança do primeiro 
está eivado de incorreções que exigem a declaração de insubsistência do auto. 

 
O processo é encaminhado pela julgadora singular à assessoria técnica 

do CAT para verificação dos documentos acostados pela impugnante. 
 
Em parecer, fls. 657, o assessor técnico manifesta-se que não se tem nos 

autos todas as notas fiscais para dizer a quem assiste a razão; que não se sabe de 
onde surgem ou se são reais sem vistas a todos os documentos; acredita ser o caso 
de uma nova manifestação da autoridade que subscreve o aditamento. 

 
Sobreveio a sentença de primeira instância às fls. 659/662, a qual no 

mérito, destaca que o sujeito passivo comprovou, através de documentos anexados 
aos autos, a existência de erros tais como considerar como compras os retornos de 
armazenagem e na soma de quantidade, que não foram sanados pelo substituto do 
autuante. 

 
Declara nulo o auto de infração às fls.02, conforme disposto no art. 29 da 

Lei nº 1.288/01, por estar caracterizando o cerceamento de defesa previsto no art. 
28, inciso II do mesmo dispositivo legal. 

 
Desta forma, a ilustre julgadora de primeira instância julgou NULO o auto 

de infração nº 2007/001003, no valor de R$ 74.193,02 (setenta e quatro mil, cento e 
noventa e três reais e dois centavos), indicado no campo 4.11 alterado pelo termo 
de aditamento de fls. 442. 

 
A Representação Fazendária – REFAZ, propugnou pela confirmação da 

decisão prolatada pela julgadora monocrática em fls.663. 
 
Em sessão plenária do dia 31 de maio de 2011 (fls.671), o Conselho de 

Contribuintes e Recursos Fiscais decidiu, por unanimidade, converter o julgamento 
em diligencia a pedido do conselheiro relator para que o autor do lançamento 
informasse: 

 
a) por meio de demonstrativo a existência de quebras provenientes de 

impureza, umidade, esverdeados; 
 
b) se as notas fiscais de fls. 464 a 500 foram consideradas no 

levantamento específico; 
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c) se as notas fiscais de saídas para armazém geral, bem como, as notas 

fiscais de entradas provenientes de armazém geral, foram consideradas no 
levantamento especifico; 

 
d) se as entradas e as saídas de soja foram registradas pelo peso bruto, 

ou pelo peso líquido. 
 

Em atendimento ao Despacho nº 533/2011, o autuante em fls. 679 a 681, 
informa que: 

 
a) concluída a avaliação da soja in natura são realizados os descontos de 

classificação de acordo com os percentuais encontrados na quebra de qualidade, o 
peso e a quantidade da carga avaliada podem ser reduzidos; 

 
b) as notas fiscais avulsas M1 S2 relacionadas nas fls. 465/479 não foram 

consideradas no levantamento específico e as notas fiscais M1 S3 emitidas pela 
empresa GRANOL remessa para armazém geral, também não foram consideradas 
no levantamento. Apenas as notas fiscais de entradas M1 S4 emitidas pela empresa 
GRANOL foram consideradas no levantamento especifico; 

 
c) as notas fiscais de saídas e de entradas de mercadorias emitidas pela 

empresa GRANOL não foram consideradas no levantamento especifico; 
 
d) as notas fiscais de entrada M1 D2 de numeração 000417 a 0001738 e 

000001 a 000142 foram registradas pelo peso liquido, excluído a umidade e as 
impurezas. As notas fiscais de nº 000552 a 000646 foram registradas pelo peso 
bruto. As notas fiscais n.000061 a 000102, 009025 a 009080, 002562 a 002584, 
000056 a 000221 e 002562 a 002584 também foram registradas pelo peso bruto. As 
saídas de soja industrial, constantes das notas ficais 001170 a 002813 e 000001 a 
000223, foram registradas pelo peso líquido, excluídas a umidade e as impurezas. 

 
O contribuinte foi intimado por via postal (fls. 683), mas não compareceu 

aos autos. 
 
A Representação Fazendária, em manifestação às fls.685 a 689, pede a 

reforma da sentença proferida em primeira instância para julgar procedente o auto 
de infração em epígrafe aduzindo que a autuação foi pela não emissão de notas 
fiscais de saída na quantidade de 1.545.688,00kg, portanto, a menor que o 
declarado pelo sujeito passivo em sua impugnação em ser de 2.416.902,00kg. 

 
Aduz, ainda, que o produto SOJA IN NATURA, ao sair em nota fiscal do 

produtor rural quando chega à empresa passa pro um processo de análise, secagem 
e limpeza no próprio estabelecimento, para então dar entrada em nota fiscal 
pertinente, e ser armazenada em silos e ou daí saindo também em notas fiscais para 
outros estados para industrialização e ou exportação, portanto não há o que 
reclamar o sujeito passivo destes descontos em regulamento técnico variável em 
função da qualidade. O auditor fiscal sim tem que aperceber se estes descontos 
estão dentro do padrão a que apoderam o sujeito passivo. 

 
Diz também que os trabalhos levados a efeito pelo Auditor substituto 

esclarecem sem dúvida o procedimento inicial, alterado por termo de aditamento, 
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vez que foi totalmente refeito, bem como as explicações dadas e relatadas pelo 
auditor substituto em fls.441 e 442 que fazem dissipar as dúvidas provocadas e 
inseridas pelo recorrente, oportunizado que foi o amplo direito ao contraditório. Por 
fim aduz que o levantamento específico indicou as saídas de mercadorias a menor, 
ficando notório que o sujeito passivo omitiu a nota fiscal dessas mercadorias, na 
quantidade e valor demonstrado. 

 
 

VOTO 
 
 
Analisando os autos verifica-se que a ilustre julgadora a quo julgou NULO 

o auto de infração nº 2007/001003, no valor de R$ 74.193,02 (setenta e quatro mil, 
cento e noventa e três reais e dois centavos), indicado no campo 4.11 alterado pelo 
termo de aditamento de fls. 442. 

 
De acordo com a julgadora de primeira instância: 
 

O sujeito passivo comprovou, através de documentos anexados aos 
autos, a existência de erros tais como considerar como compras os 
retornos de armazenagem e na soma de quantidade, que não foram 
sanados pelo substituto do autuante. Declara nulo o auto de infração 
às fls.02, conforme disposto no art. 29 da Lei nº 1.288/01, por estar 
caracterizando o cerceamento de defesa previsto no art. 28, inciso II 
do mesmo dispositivo legal. 

 
Compulsando os autos depreende-se que o contribuinte comprovou, 

através de documentos anexados aos autos, a existência de erros tais como 
considerar como compras os retornos de armazenagem e na soma de quantidade, 
que não foram sanados pelo substituto do autuante. 

 
Verifica-se que mesmo com o trabalho do autor do procedimento sendo 

refeito o mesmo ainda continuou com erros e falta de clareza. Em parecer, fls. 657, o 
próprio assessor técnico substituto manifesta-se arguindo que não se tem nos autos 
todas as notas fiscais para dizer a quem assiste a razão; que não se sabe de onde 
surgem ou se são reais sem vistas a todos os documentos; acredita ser o caso de 
uma nova manifestação da autoridade que subscreve o aditamento. 

 
Note-se que a dúvida, quanto ao lançamento e os documentos juntados 

nos autos, alcança também o assessor técnico da Receita Estadual. 
 
De outra banda, denota-se que, em seus argumentos, fls. 679/681, 

mesmo tendo a oportunidade de justificar seu trabalho o autor do procedimento 
comete equivoco, uma vez que considera em algumas notas fiscais o peso líquido, 
excluindo a umidade e as impurezas e em outras considera o peso bruto; senão 
vejamos: 

 
As notas fiscais de entrada M1 D2 de numeração 000417 a 0001738 
e 000001 a 000142 foram registradas pelo peso liquido, excluído a 
umidade e as impurezas. As notas fiscais de nº 000552 a 000646 
foram registradas pelo peso bruto. As notas fiscais nº 000061 a 
000102, 009025 a 009080, 002562 a 002584, 000056 a 000221 e 
002562 a 002584 também foram registradas pelo peso bruto. As 
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saídas de soja industrial constantes das notas fiscais nº 001170 a 
002813 e 000001 a 000223 foram registradas pelo peso liquido, 
excluídas a umidade e as impurezas. 

 
Fica evidente o erro no presente levantamento fiscal. 
 
Neste conduto de exposição, o Conselho de Contribuintes e Recursos 

Fiscais do Estado do Tocantins já firmou entendimento, senão vejamos: 
 

ACÓRDÃO Nº 254/2009 – EMENTA: ICMS – Crédito Tributário 
Constituído com Erro no Levantamento. Nulo o Lançamento – Há de 
ser declarada nula a exigência tributária quando apoiada em 
levantamento elaborado com erro. 

 
Portanto, decido pela confirmação da decisão de primeira instância, que 

julgou NULO o auto de infração nº 2007/001003, no valor de R$ 74.193,02 (setenta 
e quatro mil, cento e noventa e três reais e dois centavos), indicado no campo 4.11 
alterado pelo termo de aditamento de fls. 442. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 

 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 

unanimidade, em reexame necessário, rejeitar a preliminar de nulidade do 
lançamento por erro no levantamento fiscal por não ter considerado as perdas 
decorrentes de impurezas e umidade da soja in natura, arguida pelo sujeito passivo, 
e, por unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do lançamento por erro no 
levantamento fiscal e falta de clareza na sua elaboração, arguida pela conselheira 
relatora e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. O representante 
fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública e manifesta que a reclamação tributária se refere a fato gerador do exercício 
de 2006 e por isso deixa de sugerir o refazimento dos trabalhos de auditoria por ter 
decaído o direito do Estado de efetuar novo lançamento do crédito tributário. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Kellen Crystian Soares 
Pedreira do Vale, Elena Peres Pimentel, Luiz Carlos Vieira e Valcy Barboza Ribeiro 
e o procurador do Estado Maurício Fernando Domingues Morgueta. Presidiu a 
sessão de julgamento ao 1º dia do mês de julho de 2014, o conselheiro Edson Luiz 
Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos quatro dias do mês de agosto de 2014. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 

Kellen C. Soares Pedreira do Vale 
Conselheira Relatora 


