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ACÓRDÃO Nº:585/2008
PROCESSO Nº : 2007/6140/500692          
REEXAME NECESSÁRIO: 2233
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: J. ALVES SANTOS FILHO PERNAMBUCANO

EMENTA: ICMS. Exigência tributária com base em levantamento da conta 
mercadorias. Redução da base de cálculo em 29,41%. Lançamento procedente 
em parte. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância 
que, julgou procedente em parte o auto de infração nº 2007/004356 e condenar o 
sujeito passivo no valor de R$2.714,66 (dois mil, setecentos e quatorze reais e 
sessenta e seis centavos), mais acréscimos legais e improcedente o valor de 
R$1.131,01 (um mil, cento e trinta e um reais e um centavo), referente o campo 
4.11. O COCRE conheceu e negou provimento ao recurso voluntário. 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 Fabíola Macedo de Brito. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 24 de julho de 2008, o conselheiro Mário 
Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa acima citada, foi autuada, a pagar ICMS, na importância de 
R$3.845,67 (três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e sete  
centavos), referente a saídas de mercadorias tributadas e não registradas no livro 
próprio, relativo ao período de 01.01 à 31.12.2005, conform4 levantamento do 
movimento financeiro. 

Termo de Revelia, foi juntado aos autos, face a não apresentação de 
impugnação e o não pagamento do crédito tributário reclamado, fls. 09 dos autos.  

O contribuinte apresenta impugnação, onde diz requer nulidade do auto de 
infração por inconstitucionalidade do arbitramento de lucro bruto atribuído pelo 
Estado, uma vez que as taxas de juros do período são inferiores a este índice. E 
incompetência do agente do fisco para efetuar os levantamentos típicos do cargo 
de auditor fiscal. E que não foram considerados os saldos iniciais de caixa. 

Sentença foi lavrada, diz que a demanda refere-se à saída de mercadorias 
tributadas não registradas no livro próprio, constatado por intermédio de 
levantamento apropriado e elaborado corretamente. Entretanto, faz jus a redução 
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de base de cálculo no percentual de 29,41%. Que face a revelia decretada, julga 
procedente em parte o auto de infração, para julgar improcedente no valor de 
R$1.131,01 e condenar ao pagamento de R$2.714,66.   

A Representação Fazendária, manifesta pela manutenção da sentença de 
primeira instância, pela procedência parcial do auto de infração.  

O contribuinte em suas razões ao reexame necessário, requer a nulidade 
do auto de infração, falando em preliminar que é optante pelo simples nacional, 
conforme lei nº 9.317/96 e da lei nº 1.404/2003, estruturando somente o livro 
caixa e pagamento seus tributos federais pelo simples e apresentando anual a 
receita federal. Sobre o mérito, diz que somente pode penalizar quando tiver 
provas materiais que o contribuinte praticou ilícito fiscal, pois, não comprovou 
omissão de vendas de mercadorias. Requer a improcedência da ação fiscal.

A Representação Fazendária, em nova manifestação, requer a reforma da 
sentença de primeira instância, pela improcedência do feito.   

O levantamento do movimento financeiro, que embasa o procedimento está 
corretamente efetuado e nenhum fato foi trazido aos autos que pudesse 
contradita-lo. Por isso, entendo eficaz e deve prevalecer neste Contencioso.

Entretanto, quando da lavratura do auto de infração, o agente do fisco, não 
fez a redução de base de cálculo em 29,41%, pois é direito do contribuinte. 
Portanto, deve efetuar sua redução a retidão dos trabalhos e seja feita justiça 
fiscal.   

Com essas considerações, entendo que deve ser julgado procedente em 
parte o auto de infração. Em que pese as considerações da Representação 
Fazendária em entender o procedimento ter sido elaborado com falha.

De todo exposto, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira 
instância que, julgou procedente em parte o auto de infração nº 2007/004356 e 
condenar o sujeito passivo no valor de R$2.714,66 (dois mil, setecentos e 
quatorze reais e sessenta e seis centavos), mais acréscimos legais e 
improcedente o valor de R$1.131,01 (um mil, cento e trinta e um reais e um 
centavo), referente o campo 4.11. O COCRE conheceu e negou provimento ao 
recurso voluntário.

É o voto. 



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 3 de 3 AI 2007/004356

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

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


