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ACÓRDÃO Nº: 075/2008
PROCESSO Nº: 2006/6140/500817 
REEXAME NECESSÁRIO: 1.900
RECORRIDA: KÉSIA CRISTINA MARTINS DA SILVA CABRAL
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS. Exigência tributária decorrente de levantamento elaborado em 
desacordo com o Manual de Auditoria autorizado pela Secretaria da Fazenda. 
Levantamento da conta mercadoria elaborado incluindo fretes e outras entradas 
que não sejam mercadorias para comercializar. Não comprovação da ocorrência 
do fato gerador do imposto. Lançamento nulo.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, acatar a preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão na 
determinação do fato gerador da obrigação reclamada, argüida pela Conselheira 
Relatora, 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. XI inciso VI do Decreto nº 3.198/07. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, 
Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker e Juscelino Carvalho de Brito. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 06 de março de 2008, o conselheiro Mário 
Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada no valor total de R$ 3.894,74 (três mil, oitocentos e 
noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos), referente a 02 (duas) 
infrações descritas nos campos 4.1 e 5.1 do auto de infração, relativas aos 
exercícios de 2002 e 2003, constatadas através dos levantamentos financeiro e 
conclusão fiscal.

A autuada foi intimada por ciência direta, apresentando impugnação 
tempestivamente, com as seguintes alegações: -1ª infração - campo 4 (fls. 39): 
que houve erro nas somas das saídas das mercadorias tributadas onde o valor 
correto é R$ 69.261,90; 2ª infração - campo 5 (fls. 08): que no inventário do ano 
calendário de 2002 havia R$ 4.600,00 de mercadorias retidas que foram somadas 
como mercadorias tributadas; que o estoque inicial de mercadorias tributadas é de 
R$ 42.900,00; que o valor apurado  a menor é de R$ 1.199,50.

A julgadora de primeira instância,  julgou  o auto de infração procedente em 
parte, condenando o contribuinte a recolher os valores de R$ 1.942,93, visto que o 
autuante não havia concedido a redução de 29.41%, na base de cálculo referente 



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 3 AI 2006/002781

às saídas internas, campo 4.1 e R$ 143,94, pelo fato do valor do estoque inicial do 
levantamento conclusão fiscal ser de R$ 42.900,00, quando o autuante tinha 
utilizado valor a maior, que refazendo os cálculos com o valor correto a aplicando 
a redução de base de cálculo, diminuiu o valor, campo 5.1. 

A REFAZ manifestou-se recomendando a manutenção da sentença 
prolatada em primeira instância, devido o autuante  não ter efetuado a redução de 
base de cálculo nas saídas e o valor do estoque inicial utilizado no levantamento 
conclusão fiscal estava errado, pois não tinha diminuído as mercadorias com 
substituição tributária.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, e do parecer da REFAZ 
a  empresa, apresentou recurso voluntário, não argüiu preliminar e no mérito 
requer a revisão do auto de infração, pois a empresa não está concordando com 
os levantamentos feitos pelo auditor nos anos 2002 e 2003, pois entrou com 
defesa e pedido de cancelamento do auto e não foi atendida.

Em análise aos autos, verifica-se que o motivo da autuação decorreu da 
omissão de saídas de mercadorias tributadas, campo 4.1 através do levantamento 
financeiro e 5.1 levantamento conclusão fiscal, sendo que após verificação na 
documentação acostada aos autos constata-se  que no livro de registro de 
inventário consta mercadorias sujeitas a substituição tributária, que não foi 
separado pelo autor do procedimento.

Constata-se que os levantamentos que deram suporte ao auto de infração, 
não estão de acordo com as normas técnicas de auditoria, autorizadas pela 
Secretaria da Fazenda, onde estabelece que o levantamento conclusão fiscal, 
deve ser elaborado utilizando o valor contábil e separando as mercadorias de 
acordo com a situações tributárias de cada uma, devendo ser verificado também 
os valores pertencentes a outras operações, que não sejam destinadas a compras 
e vendas de mercadorias para comercialização, como por exemplo: fretes, 
mercadorias devolvidas, adquiridas para o ativo imobilizado ou permanente, 
transferências e remessas, o que não ocorreu quando da elaboração do 
levantamento. E no levantamento financeiro deve constar o valor do caixa inicial 
ou documento que comprove que o caixa é zero. 

Em síntese, verifica-se que no processo não ficou comprovada a ocorrência 
do fato gerador do imposto, dessa forma, não se pode condenar o contribuinte, 
uma vez que esta é uma condição necessária para proceder a constituição do 
crédito tributário.
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Diante do exposto, voto pela reforma da decisão prolatada em primeira 
instância, considerando o auto de infração nº 2006/002781 nulo por imprecisão na 
determinação do fato gerador da obrigação reclamada, extinto sem julgamento de 
mérito.

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

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


