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ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO Nº.:400/2008
PROCESSO Nº.: 2007/6040/502951 
REEXAME NECESSÁRIO: 2.134
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL   
INTERESSADO: JACQUES DIAS DE MATOS

EMENTA: ICMS. Presunção de omissão de saídas constatada quando valor 
arbitrado maior que valor adicionado. Presunção afastada. Comprovado a inclusão 
de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária com mercadorias 
tributadas em regime normal. Lançamento improcedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração nº. 2007/003662 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 1.663,02 (um mil, seiscentos e 
sessenta e três reais e dois centavos). O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres 
Pimentel e Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do dia 23 
de junho de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
1.663,02 (Hum mil seiscentos e sessenta e três reais e dois centavos), referente a 
saída de mercadorias tributadas não registradas no livro próprio constatado por 
meio de levantamento conclusão fiscal, relativo ao exercício de 2002.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva, argumentando 
em síntese que o auditor fiscal considerou mercadorias sujeitas ao regime de 
substituição tributária do estoque inicial do periodo de 01 janeiro de 2002 a 31 de 
dezembro de 2002 como tributadas no levantamento da conta mercadorias e que 
não existe a necessidade de recolher novamente o imposto uma vez ter sido o 
mesmo já pago na entrada das mercadorias.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação deu-lhe 
provimento e julgou improcedente o auto de infração, submetendo sua decisão ao 
COCRE.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomendou a 
manutenção da decisão prolatada em primeira instância.
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Devidamente intimado e notificado da decisão de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou ao 
processo.

Analisado e discutido o presente processo ficou constatado, que o autor do 
procedimento ao efetuar o levantamento que deu sustentação ao auto de infração, 
relacionou as mercadorias sujeitas ao regime substituição tributária juntamente
com as mercadorias tributadas em regime normal.

Portanto vejo ter agido acertadamente a julgadora de primeira instância 
quando refez os cálculos e detectou que o valor adicionado apurado é maior que o 
valor arbitrado, desta forma concluindo a inexistência da omissão de saídas de 
mercadorias tributadas.

Ante ao exposto em reexame necessário voto confirmando a decisão de 
primeira instância e julgo improcedente o auto de infração nº. 2007/003662 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 1.663,02 (Hum 
mil, seiscentos e sessenta e três reais e dois centavos).

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

                                                       Presidente

                                                Conselheiro Relator

                                           Representação Fazendária   


