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ACÓRDÃO Nº.:511/2008
PROCESSO Nº.: 2008/6670/500001
REEXAME NECESSÁRIO: 2323
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA

EMENTA: Multa formal. Presunção de omissão de saídas de mercadorias sujeitas 
ao regime de Substituição Tributária. Levantamento impróprio para apurar a 
infração em mercadorias pertencentes a este regime de tributação. Lançamento 
nulo.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, acatar a preliminar de nulidade do lançamento por determinação 
incorreta da infração com base em levantamento impróprio, argüida pelo relator, e 
julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. O Sr. Ricardo Shiniti Konya 
fez sustentação oral pela Fazenda Pública e solicitou a emissão de novo auto de 
infração conforme art. 11 inciso VI do Decreto nº 3.198/07. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Elena Peres 
Pimentel, Paulo Afonso Teixeira e Fabíola Macedo de Brito. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 30 de junho de 2008, o conselheiro Juscelino Carvalho de Brito.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em multa formal na importância de R$ 2.398,00 
(dois mil trezentos e noventa e oito reais), referente à venda de mercadorias com 
substituição tributaria não escrituradas nos livros próprios relativo ao exercício de 
2005.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva alegando que 
mantêm contabilidade regular na qual estão lançadas todas as suas despesas e 
receitas conforme dispositivo legal; que o auto de infração não procede, pois o 
agente do fisco usou como peça básica o não lançamento contábil das vendas 
com substituição tributária da autuada, acontece porem que todas as vendas 
estão devidamente contabilizadas.

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

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte comparece aos autos 
alegando em síntese que o autuante utilizou o levantamento da conta caixa para 
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exigir multa formal de pagamentos não contabilizados e lançamentos 
intempestivos, acontece porem tratar-se de empresa com regime de substituição 
tributária, neste sentido não há ICMS a ser buscado.

Finalmente requer que seja mantida a sentença de primeira instância que 
julgou pela improcedência o auto de infração.

A Representação Fazendária face à incongruência apresentada recomenda 
que a presente sentença seja anulada.

Analisado e discutido o presente processo ficou constatado que a autor do 
procedimento penaliza o contribuinte com multa formal, pelo fato do mesmo não 
ter escriturado vendas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição 
tributária, detectado por meio do levantamento da conta caixa. Porem o manual 
de auditoria da Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins, no que se refere 
ao levantamento da conta caixa reconstituição autoriza apenas a apuração de 
presunção de saídas de mercadorias tributadas e não mercadorias sujeitas à 
substituição tributária, uma vez ter sido o imposto recolhido pela entrada das 
mesmas.

Face ao exposto voto pela nulidade do auto de infração por ser o mesmo 
constituído com base em levantamento impróprio.

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

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


