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ACÓRDÃO Nº:586/2008
PROCESSO Nº : 2007/6010/500696          
REEXAME NECESSÁRIO: 2147
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: DJALDINA B. LIMA E FILHO LTDA.

EMENTA: ICMS. Exigência fiscal embasada em levantamento da conta 
mercadorias. Exclusão de aquisição de produtos de informática para uso no ativo 
fixo. Lançamento procedente em parte. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar procedente em parte o auto de infração nº 2007/003865 e condenar o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$272,70 (duzentos 
e setenta e dois reais e setenta centavos), R$756,42 (setecentos e cinqüenta e 
seis reais e quarenta e dois centavos) e R$465,45 (quatrocentos e sessenta e 
cinco reais e quarenta e cinco centavos), referente os campos 4.11 a 6.11, 
respectivamente, mais acréscimos legais, e improcedente o valor de R$493,22 
(quatrocentos e noventa e três reais e vinte e dois centavos), referente o campo 
5.11. O COCRE conheceu e negou provimento ao recurso voluntário. O Sr. 
Gaspar Mauricio Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Juscelino Carvalho de 
Brito, Elena Peres Pimentel, Fabíola Macedo de Brito e João Gabriel Spicker. 
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 recolher ICMS, nos contextos 
seguintes:
Contexto 4: A importância de R$ 272,70 (duzentos e setenta e dois reais e 
setenta centavos), referente a saída de mercadorias tributadas e não registradas 
no livro próprio, relativo ao período de 01.01 à 31.12.2002, conforme constatado 
através do levantamento conclusão fiscal.  
Contexto 5: A importância de R$ 1.249,64 (um mil, duzentos e quarenta e nove 
reais e sessenta e quatro centavos), referente a saída de mercadorias tributadas 
e não registradas no livro próprio, relativo ao período de 01.01 à 31.12.2003, 
conforme constatado através do levantamento conclusão fiscal.  
Contexto 6: A importância de R$ 465,45 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e 
quarenta e cinco centavos), referente a saída de mercadorias tributadas e não 
registradas no livro próprio, relativo ao período de 01.01 à 31.12.2004, conforme 
constatado através do levantamento conclusão fiscal.  
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O contribuinte apresenta impugnação, onde diz que no levantamento da 
fiscalização, consta um lucro apurado no exercício de 2002, de 15,73%; em 2003, 
1,99% e no exercício de 2004 de 11,64%. Mas que na verdade, o que existiu foi 
um erro no somatório do valor das compras em todos os exercícios fiscalizados, 
que corrigido, passa para 22,15%, 20,23% e 23,24%, conforme levantamento 
próprio. Sobre o erro no somatório das compras, diz que no exercício de 2002, 
este é na importância de R$53.956,34, em 2003 de R$ 56.323,54 e em 2004 de 
R$37.369,65. Quando o valor correto de 2002, é de R$ 51.160,07, em 2003 de R$ 
47.551,73 e de 2004 de R$ 33.005,38, conforme demonstrado abaixo. Fazendo 
esses acertos, não existirá diferenças a serem recolhidas.  

Sentença foi lavrada, dizendo que a exigência fiscal decorre da 
constatação de ICMS a recolher referente a saídas de mercadorias tributadas não 
registradas no livro próprio, nos exercícios de 2002, 2003 e 2004. Em análise as 
alegações da autuada e dos livros fiscais acostados, observou-se que a autuada 
fez o somatório com os valores base de cálculo, quando o correto é os valores 
contábeis. Quanto ao exercício de 2003, que a razão em parte cabe a autuante, 
pois foi somado as aquisições de informática, não entrando com cômputo das 
mercadorias para comercialização. Face a isso julga procedente em parte para no 
contexto 5, para ser a importância de R$ 493,22.   

A Representação Fazendária, em reexame necessário, recomenda a 
manutenção da sentença de primeira instância.

O contribuinte impetra recurso voluntário, onde repete os termos da 
impugnação. 

A Representação Fazendária, em suas contra-razões ao recurso voluntário 
do contribuinte, manifesta pela manutenção da sentença de primeira instância, 
pela procedência em parte do auto de infração.

Em que pese os argumentos do contribuinte, que o autor do procedimento 
que os valores foram somados pela base de cálculo, isto não é verdade, pois, 
foram somados os valores contábeis, como ocorre na boa técnica de Auditoria 
Fiscal.

Entretanto, no exercício de 2003, ocorreu aquisições de informática, não 
considerando esta como compras, baixando assim o valor a ser tributado pelo 
contribuinte, neste contexto.  

De todo exposto, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira 
instância, julgar procedente em parte o auto de infração nº 2007/003865 e 



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 3 de 3 AI 2007/003865

condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de 
R$272,70 (duzentos e setenta e dois reais e setenta centavos), R$756,42 
(setecentos e cinqüenta e seis reais e quarenta e dois centavos) e R$465,45 
(quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), referente os
campos 4.11 a 6.11, respectivamente, mais acréscimos legais, e improcedente o 
valor de R$493,22 (quatrocentos e noventa e três reais e vinte e dois centavos), 
referente o campo 5.11.

É o voto. 

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

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


