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ACÓRDÃO Nº.:539/2008
PROCESSO Nº.: 2007/6040/503028
REEXAME NECESSÁRIO: 2.303
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: MARCELO ALVES SILVA

EMENTA: ICMS. Presunção de omissão de saídas de mercadorias tributadas. 
Utilizado valor base de cálculo para detectar a omissão. Correto é utilizar-se do 
valor contábil. 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 2007/003764 no valor de R$ 2.777,55 
(dois mil, setecentos e setenta e sete reais e cinqüenta e cinco centavos), 
referente o campo 4.11. O Sr. Ricardo Shiniti Konya 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 19 de agosto 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$ 
2.777.55 (Dois mil setecentos e setenta e sete reais e cinqüenta e cinco centavos) 
referente a saída de mercadorias tributadas não registradas no livro próprio
conforme foi constatado por meio do levantamento conclusão fiscal relativo ao 
exercício de 2006.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva alegando em 
síntese que, foi considerado para vendas brutas o valor de R$ 85.118,20 que na 
verdade é o valor base de calculo, e as vendas brutas na verdade são de R$ 
122.395,61 conforme consta do movimento do levantamento financeiro em anexo, 
sendo que o valor de (-14%) encontrado foi um equivoco do auditor, sendo que o 
mesmo concordou que houve o equivoco orientado para que fosse feita a defesa, 
pois já tinha emitido o auto de infração e não tinha mais como cancelar. Ante ao 
exposto pede a improcedência do auto de infração e coloca-se a disposição para 
a defesa oral se fizer necessário.

A julgadora de primeira instância solicitou a agencia de atendimento que 
intimasse o contribuinte a juntar aos autos cópias dos livros de registros de saídas 
do exercício de 2006, uma vez que as cópias juntadas aos autos referem-se ao 
exercício de 2005, sendo atendida às folhas 44/98.
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A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração improcedente absolvendo o contribuinte do 
valor de R$ 2.777,55 (Dois mil setecentos e setenta e sete reais e cinqüenta e 
cinco centavos), submetendo sua decisão ao COCRE, nos termos dos artigos 56, 
inciso IV, alínea f e 58 parágrafo único, da Lei 1288/01.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomendou a 
manutenção da decisão de primeira instância.

Em tentativa de notificar e intimar por via postal da sentença de primeira 
instância e do parecer da Representação Fazendária, sem êxito, o mesmo foi 
intimado por edital publicado no diário oficial do Estado do Tocantins de nº. 2652 
do dia 21/05/2007, não vindo a manifestar-se ao processo.

Visto analisado e discutido o presente processo, ficou constatado que 
razão assiste ao contribuinte, uma vez que o autor do procedimento na 
elaboração do levantamento conclusão fiscal utilizou-se dos valores base de 
cálculo do livro de registro de saídas do contribuinte, quando o correto seria 
utilizar-se dos valores contábeis.

Pelo exposto vejo ter agido corretamente a julgadora de primeira instância 
que refez os cálculos e concluiu a não existência de omissão de saídas de 
mercadorias tributadas.

Portanto em reexame necessário, voto confirmando a decisão de primeira 
instância, e julgar improcedente o auto de infração nº 2007/003764 no valor de R$ 
2.777,55 (dois mil, setecentos e setenta e sete reais e cinqüenta e cinco 
centavos), referente o campo 4.11.

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

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


