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ACÓRDÃO Nº.: 099/2008
PROCESSO: 2007/7160/500092        
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6995
RECORRENTE:COMERCIAL CAÇULA LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Presunção de omissão de saídas.  Registro de vendas 
insuficientes para assegurar o mínimo de valor adicionado. Autor do 
procedimento não determina com precisão o fato gerador. 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 do imposto reclamado, argüida pela Recorrente, 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 João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho 
de Brito, Elena Peres Pimentel e Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a sessão 
de julgamento do dia 27 de fevereiro 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$ 
16.787,44 (Dezesseis mil setecentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro 
centavos), referente a saída de mercadorias tributadas não registradas no livro 
próprio, nos contextos 4, 5 e 6 relativo aos exercícios de 2003, 2005 e 2006 
respectivamente.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva onde alega ser 
pessoa jurídica de direito privado atuante no ramo de comércio varejista de 
mercadorias em geral, com a predominância de produtos alimentícios, que o 
mesmo pode ser comprovado através do contrato social e do CNPJ; alega que o 
auditor ao elaborar os levantamentos fiscais que deram origem ao crédito 
tributário, utilizou percentuais  de IVA não compatível com o ramo de atividade, 
portanto desta forma infringindo o anexo único da portaria nº. 281 de 26/02/2003.

Vem finalmente requerer que o auto de infração em questão seja julgado 
improcedente.
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A julgadora de primeira instância conhece da impugnação, nega-lhe 
provimento e julga o auto de infração procedente condenando o sujeito passivo 
ao pagamento do crédito tributário exigido na inicial.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresenta recurso a este conselho onde reitera as alegações da impugnação. 
Junta notas fiscais de compras para comercialização.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda a 
manutenção da decisão de primeira instância e julgar procedente o auto de 
infração.

Analisado e discutido o presente processo ficou contatado que o autor do 
procedimento ao efetuar o procedimento lançou apenas as mercadorias 
tributadas, o que está em desacordo com as boas normas de auditoria do manual 
de auditoria da Secretaria da Fazenda – TO, uma vez que teria que individualizar 
os lançamentos em mercadorias tributadas, mercadorias isentas e mercadorias 
sujeitas à substituição tributária.

Ante ao exposto voto reformando a sentença de primeira instância, 
acatando a preliminar argüida pela recorrente para julgar o auto de infração nº. 
2007/002932 nulo.

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

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


