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ACÓRDÃO Nº:357/2008
PROCESSO N.º: 2007/6140/500205 
REEXAME NECESSÁRIO: 2.004
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO: ABELINO GOMES DA SILVA 

EMENTA: I - ICMS. Omissão de saídas apurada em levantamento que analisa o 
fluxo de entradas e saídas de mercadorias. Lançamento procedente. II – Multa 
Formal. Omissão de saídas de mercadorias sujeitas a substituição tributária, 
caracteriza descumprimento de obrigação acessória. Lançamento procedente

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira 
instância, e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor 
de R$ 2.283,84 (dois mil, duzentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro 
centavos), referente o campo 4.11, mais acréscimos legais. O Cocre conheceu e 
negou provimento ao recurso voluntário para confirmar a sentença de primeira 
instância, na parte que condenou o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de R$ 1.598,91 (um mil, quinhentos e noventa e oito reais e 
noventa e um centavos) e R$ 858,75 (oitocentos e cinqüenta e oito reais e setenta 
e cinco centavos), referentes os campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais 
acréscimos legais. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena Peres 
Pimentel, Fabíola Macedo de Brito, João Gabriel Spicker e Juscelino Carvalho de 
Brito. Presidiu a sessão de julgamento do dia 04 de junho de 2008, o conselheiro 
Mário Coelho Parente.

CONS. AUTORA DO VOTO: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada foi autuada  no valor total  de R$ 4.741,50 (quatro 
mil setecentos e quarenta e um reais e cinqüenta centavos) proveniente  da falta 
de recolhimento do ICMS, relativo ao não registro de saídas de mercadorias 
tributadas no livro próprio e multa formal por descumprimento de obrigação 
acessória, referente a falta de registro de saídas de produto retido no livro próprio, 
constatadas no levantamento específico do exercício de 2006

A Autuada foi intimada, por ciência direta, apresentou impugnação 
tempestiva. 

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação deu-lhe 
provimento parcial e julgou o auto de infração procedente em parte, por entender 
que apesar da comprovação da existência da infração, na elaboração do 
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levantamento não foi dada a redução da base de cálculo em 58,82% a qual o 
contribuinte tem direito, de acordo com a Lei 1.303/2002, sendo que após a 
redução o contribuinte foi condenado a recolher, campo 4.1 R$ 1.598,91 e 
absolvido da outra parte do referido campo e condenado a recolher o valor total 
do campo 5.1.

A REFAZ, em reexame necessário, considerando que a ação fiscal é 
relativa ao exercício de 2006 e baseada no Art. 4º, inciso V, da Lei 1.584/2005, 
que determina que as diferenças de ICMS a recolher apuradas como omissões 
em ação fiscal, não podem usufruir dos benefícios fiscais, contidos na Lei 
1.303/2002, a qual trata da redução da base de cálculo em 58,82%, que foi 
atribuída na sentença, recomendou a procedência total do auto de infração. 

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este conselho, não argüiu preliminar e no mérito 
alega que: 1ª infração – campo 4, que o auditor cometeu um equívoco, pois o 
arroz faz parte da cesta básica e que o imposto de ICMS já foi cobrado por 
substituição tributária; que no livro de entradas não foi aproveitado o crédito do 
ICMS que vem destacado na nota fiscal; que solicita a transformação  do ICMS 
em multa formal; e na  2ª infração – campo 5, que solicita nova contagem do 
levantamento específico e que seja mantida a decisão de primeira instância.

A REFAZ recomendou a reforma da  decisão prolatada em primeira 
instância e pela procedência total do auto de infração, entendendo que a redução 
da base de cálculo atribuída na sentença pela julgadora de primeira instância 
referente ao campo 4.1, não pode ser concedida.

Em análise aos autos, observa-se que as alegações do contribuinte não 
procedem , visto que  referente a 1ª infração campo 4.1 o artigo 46, § 1º, inciso III, 
do Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto nº 462/97, vigente à época da 
ocorrência do fato gerador do tributo, estabelece que, em relação ao arroz,
somente se aplica a substituição tributária quando oriundos de outra Unidade da 
Federação, as notas fiscais anexadas às fls. 20/23 são todas provenientes do 
próprio Estado do Tocantins, ou seja, operações internas. Portanto, o arroz é 
tributado normalmente, estando sujeito à incidência do ICMS nas saídas, com 
base de cálculo de 41,18%, conforme preceitua o artigo 23, inciso XVI, alínea “b” 
do Regulamento do ICMS, ainda que não tenha aproveitado os créditos relativos 
às notas fiscais, isso não exime o sujeito passivo do pagamento do ICMS devido 
nas saídas.
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2ª infração - campo 5.1, a recorrente não apontou com precisão quais os erros 
existentes no levantamento específico. Este levantamento deve ser confrontado 
com outro elaborado nos mesmos parâmetros do original. 

Concordo com a recomendação da REFAZ, entendo que o auto de infração 
deve ser procedente no todo, pois o valor julgado improcedente pela julgadora de 
primeira instância, refere-se a parte do campo 4.1, apurado em ação fiscal no 
levantamento específico do exercício de 2006, por meio de auto de infração. O 
Art. 4º , inciso V da Lei 1.584/2005, determina que as diferenças de ICMS a 
recolher apuradas como omissões em ação fiscal, não podem usufruir dos 
benefícios fiscais, contidos na Lei 1.303/2002, a qual trata da redução de base de 
cálculo de 58,82%, que foi atribuída na sentença, senão vejamos o que preceitua 
a Lei:

Art. 4º As operações ou prestações tributadas, 
apuradas como omissões em ação fiscal não podem 
usufruir dos benefícios fiscais, contidos nas leis:

V – 1.303, de 20 de março de 2002;

Face ao exposto, considerando que o trabalho do autuante foi realizado de 
acordo com as normas técnicas de auditoria autorizadas pela Secretaria da 
Fazenda e o contribuinte não apresentou provas capazes de ilidir o feito, voto pela 
procedência do auto de infração nº 2007/001031, reformando a sentença 
prolatada em primeira instância e condenando o sujeito passivo da obrigação 
tributária a recolher o ICMS na importância de R$ 3.882,75 (Três mil oitocentos e
oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos) campo 4.11 e R$ 858,75 
oitocentos e cinqüenta e oito reais e setenta e cinco centavos) campo 5.11, 
acrescido das cominações legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
26 dias do mês de junho de 2008.

Presidente

Cons. Autora do Voto

Representação Fazendária


