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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 066/2015
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.218
PROCESSO No: 2011/6640/500272
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/001127
RECORRENTE: UMUARAMA MOTORS COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.383.830-5
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEVANTAMENTO ELABORADO 
COM ERRO. NULIDADE– É nula a exigência tributária quando o levantamento 
elaborado apresenta valores com erro de cálculo.

RELATÓRIO

O contribuinte foi autuado nos campos 4, 5, 6 e 7, por deixar de recolher 
ICMS Substituição Tributária referente a entradas de mercadorias provenientes de 
outros estados, sujeitas ao regime de substituição tributária, não apurado e nem 
retido na origem pelo remetente, na importância de: R$ 146.985,60 (cento e 
quarenta e seis mil, novecentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), R$ 
19.621,36 (dezenove mil, seiscentos e vinte um reais e trinta e seis centavos), R$ 
7.689.08 (sete mil, seiscentos e oitenta e nove reais e oito centavos) e R$ 11.105,28 
(onze mil, cento e cinco reais e vinte e oito centavos), respectivamente, apurados 
conforme Levantamento Substituição Tributária e documentos anexos. Tendo 
infringido os art. 44, inciso IX, da Lei 1.287/2001 e TARE nº 1.578/2005.

A autuada foi intimada por via direta, apresentou impugnação tempestiva 
de fls. 1122/1128, alegando nulidade do lançamento pelo motivo do demonstrativo 
das operações de entradas com substituição tributária não conter os valores da 
diferença a recolher, dificultando a verificação de quais produtos ou quais as notas 
fiscais de entradas não foi objeto de recolhimento do ICMS Substituição Tributária.
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No mérito alega a improcedência da exigência fiscal, pelo motivo de que a 
planilha demonstrativa incorreu em equívoco de cálculo em diversas entradas de 
peças, componentes e acessórios, provenientes de outras Unidades da Federação, 
especialmente nos Estados onde a alíquota interestadual é de 12%, sendo que os 
valores de crédito de ICMS da entrada são inferiores a aplicação da alíquota sobre a 
base de cálculo da nota fiscal, automaticamente os créditos foram diminuídos, e
consequentemente chegou o levantamento em imposto a recolher.

Alega ainda, que trata de operação de saídas interestaduais, e não de 
situação de comercialização dentro do Estado do Tocantins.

O julgador de primeira instância, em despacho às fls. 1134 determina o 
retorno dos autos a Delegacia Regional de Araguaína, para que o autor do 
lançamento ou seu substituto manifeste quanto às alegações da defesa, reveja o 
levantamento e se necessário, emendar a inicial.

Por intermédio de Termo de Aditamento às fls. 1136/1139 e 
levantamentos de fls. 1140/1182, o autor do lançamento refaz os levantamentos e 
retifica os campos do auto de infração referente à base de cálculo e ao valor 
originário, conforme valores a seguir:

Base de cálculo: Campos: 4.8 R$ 842.239,82; e 7.8 R$ 1.682,41.

Valor originário: Campos: 4.11 R$ 143.180,77; e 7.11 R$ 286,01.

Intimado via postal a autuada às fls. 1190, requer, por seu advogado, o 
julgamento em primeira instância, da impugnação anteriormente apresentada. 

O julgador de primeira instância em decisão às fls. 1191/1195, conheceu 
da impugnação, por ser tempestiva, nega-lhe provimento, e julga o auto de infração 
procedente, por entender que todas as alegações feitas pela autuada foram sanadas 
com o aditamento e levantamentos, alterando o percentual da alíquota de 17% para 
12% conforme prevê a legislação.

Notificada da decisão de primeira instância via postal, a autuada 
apresenta recurso de fls. 1202/1209, a este Conselho, com os mesmos argumentos 
em sede de impugnação.

A Representação Fazendária em ampla e abrangente manifestação às fls. 
1208/1215, recomenda para conhecer do recurso voluntário, tempestivo, negar-lhe 
provimento, manter a sentença proferida pelo julgador singular e julgar pela 
procedência das reclamações tributárias, com as alterações projetadas para os 
campos 4.11 e 7.11, do termo de aditamento.

A Procuradoria Geral do Estado do Tocantins, por intermédio da 
Subprocuradoria Fiscal, em parecer às fls. 1216, nos termos previsto no art. 5º-B, 
inciso IV, da Lei nº 1288/2001, adota na integra, a manifestação da Representação 
Fazendária.
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VOTO

A presente lide configura-se pela autuação dos campos 4, 5, 6 e 7, por
deixar de recolher ICMS Substituição Tributária referente a entradas de mercadorias 
provenientes de outros estados, sujeitas ao regime de substituição tributária, não 
apurado e nem retido na origem pelo remetente, constatado por intermédio do 
Levantamento Substituição Tributária.

Em sua defesa, a impugnante pede a nulidade do lançamento, por 
inconsistência no levantamento elaborado pelo fisco, onde não demonstra com 
clareza a origem dos valores apurados.

O julgador singular ao embasar sua decisão, aduz que todas as 
alegações feitas pela autuada foram sanadas com o aditamento e levantamentos 
assim, julga procedente a reclamação tributária, motivando o presente Recurso 
Voluntário ao Conselho de Contribuinte, onde a recorrente reprisa suas alegações 
em sede de impugnação.

Em análise aos documentos acostados aos autos, em especial os 
Levantamentos às fls. 06/17 não consta valores analíticos nas colunas ICMS-ST a 
Recolher e Diferença a Recolher, além da existência de alguns erros nos cálculos, o 
que contamina a veracidade da apuração.

Acontece que na elaboração do levantamento, deve-se obedecer a certos 
critérios visando segurança dos fatos, para que os valores apurados espelhem sua 
realidade.

Porém, ao elaborar outro levantamento (fls. 1140/1182) por ocasião do 
aditamento os erros persistiram, levando a crer que o autor da peça básica não foi 
devidamente criterioso no trabalho realizado, contrariando assim, o disposto no 
Inciso IV, do art. 35, da Lei 1.288/2001, conforme transcrito a seguir:

Art. 35. O Auto de Infração:
(....)

IV – contém em anexo todos os demonstrativos do crédito tributário e 
os documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar.

Desta forma, a exigência tributária ficou prejudicada pela inconsistência 
apontada no levantamento fiscal, e como está preclusa a oportunidade de 
saneamento, conforme condiciona o § 3o do art. 35, da Lei 1.288/2001, o auto de 
infração no 2011/001127, deve ser julgado nulo, reformando a decisão de primeira 
instância. 

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, acolher a nulidade das reclamações tributárias por haver erro na 
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elaboração dos levantamentos fiscais, arguida pelo sujeito passivo e julgar extinto o 
processo sem julgamento de mérito. Os Senhores Adriano Guinzelli e Heverton Luiz 
de Siqueira Bueno fizeram sustentação oral pela Recorrente e Fazenda Pública, 
respectivamente.. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Carlos 
da Silva Leal, José Wagner Pio de Santana, Rui José Diel, Valcy Barboza Ribeiro, 
Ademar Andrade de Oliveira e Islan Nazareno Athayde do Amaral. Presidiu a sessão 
de julgamento aos 04 dias do mês de fevereiro de 2015, o conselheiro Edson Luiz 
Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, em Palmas, TO, aos 27 dias do mês de fevereiro de 2015.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

Luiz Carlos da Silva Leal
Conselheiro Relator


