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ACÓRDÃO Nº.:560/2008
PROCESSO Nº.: 2007/6830/500429
REEXAME NECESSÁRIO: 2.203
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: OSMAR MILHOMEM SOLIDADE

EMENTA: Omissão de saídas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição 
tributária apurada em levantamento financeiro. Bar. Presunção legal incompatível 
com o ramo de atividade. Extinto o processo sem julgamento de mérito.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por maioria, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, 
para julgar nulo o lançamento e extinto o processo sem julgamento de mérito. 
Voto contrário do conselheiro relator. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública e sugere que sejam refeitos os trabalhos de auditoria, 
lavrando-se outros autos de infração, se for o caso. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Raimundo Nonato Carneiro, Juscelino Carvalho de 
Brito, Elena Peres Pimentel e com voto vencedor João Gabriel Spicker. Presidiu a 
sessão de julgamento do dia 19 de agosto de 2008, o conselheiro Mário Coelho 
Parente.

CONS. RELATOR: Raimundo Nonato Carneiro
CONS. AUTOR DO VOTO: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em multa formal na importância de R$ 3.135,21 
(Três mil cento e trinta e cinco reais e vinte um centavos), por deixar de registrar 
nos livros próprios a saída de mercadorias com substituição tributária relativo ao 
exercício de 2006, constatado por meio do levantamento financeiro.

A autuada foi intimada não se manifestando ao processo incorrendo em 
revelia.

A julgadora de primeira instância em sentença de folhas 09/10, relata que o 
levantamento financeiro não é apropriado para sustentar a constituição do crédito 
tributário relativo a omissão de registro de saídas de mercadorias sujeitas a 
substituição tributária, julgando desta forma improcedente o auto de infração.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomendou a 
manutenção da sentença prolatada em primeira instância.
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Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte se manifesta requerendo o 
arquivamento do processo.

Analisado e discutido o presente processo, ficou constatado que o autor do 
procedimento utilizou-se do levantamento financeiro para detectar a omissão de 
saídas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, quando o 
referido levantamento somente é indicado segundo o manual de auditoria 
Indústria e Comercio da Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins, para ser 
aplicado em contribuintes que mantenham escrita fiscal, com fins de detectar e 
apurar eventuais omissões de registros de mercadorias tributadas.

Face ao exposto, voto reformando a decisão de primeira instância para 
julgar nulo o auto de infração n.º 2007/004173, sem julgamento de mérito.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
18 dias do mês de setembro de 2008

Presidente

Conselheiro autor do voto vencedor

Representação Fazendária


