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ACÓRDÃO Nº:138/2009
PROCESSO Nº: 2002/6430/000167
REEXAME NECESSÁRIO: 2.544
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: TEREZINHA RIBEIRO PONTES

EMENTA: Levantamento Financeiro. Omissão de Saída de Mercadorias 
Tributadas. Equívoco na Elaboração do Levantamento. Utilização dos Valores que 
Compõe a Base de Cálculo - Não há que prevalecer a infração denunciada 
quando comprovadamente utilizados valores da base de cálculo e não os valores 
contábeis.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira 
instância, julgar improcedente o auto de infração de nº 27424 e absolver o sujeito 
passivo do valor de R$ 9.421,10 (nove mil, quatrocentos e vinte um reais e dez 
centavos). O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Publica. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Raimundo Nonato 
Carneiro, João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito e Elena Peres 
Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento do dia 26 de março de 2009, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: O Contribuinte foi autuado por deixar de recolher o ICMS no valor de R$. 
9.421,10 (nove mil, quatrocentos e vinte e um reais e dez centavos), 
correspondente ao giro comercial de R$. 55.418,25, referente à omissão de 
saídas de mercadorias, no período de 2000, conforme levantamento financeiro.

Intimado, o contribuinte apresentou impugnação de fls. 05/08, fazendo 
juntada dos documentos de fls. 09/41, aduzindo que o autor do procedimento 
reduziu a receita bruta em 29,41%, que a receita correspondia a R$. 158.939,90 e 
o auditor a reduziu para R$. 111.590,95, contrariando o manual de auditoria.

O processo foi devolvido ao substituto do autuante (fls. 45/46), que lavrou o 
Termo de Aditamento, (fls. 49/50), fazendo a seguinte alteração no campo 4.9:

Onde se lê: art. 55, 59 da Lei 888/96 c/ redação da Lei 1.121/2000.
Leia-se: art. 57, inciso III e IV, c/c art. 59, caput, todos os artigos da Lei 888/96 c/ 
redação da Lei 1.121/2000.
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Intimado do Termo de Aditamento, o contribuinte compareceu ao processo 
às fls. 53/61, com as seguintes alegações: que decorrido mais de cinco anos do 
início do procedimento fiscal, deve ser aplicada a prescrição intercorrente.

A julgadora de primeira instância em sentença de fls. 64/67, relata que não 
há de se falar em prescrição intercorrente, visto que o processo não passou mais 
de cinco anos inerte.

Que o autuante ao elaborar o levantamento financeiro, de fato utilizou a 
base de cálculo reduzida de 29,41% e não o valor contábil das saídas.

Que a somatória dos livros de registro de saídas anexado aos autos pela 
impugnante totaliza R$. R$. 158.939,90 e não R$. 111.590,95, como informado 
no levantamento. E que aquele valor acrescido dos fornecedores em aberto e do 
caixa inicial constatado no levantamento financeiro do exercício anterior (processo 
2002/6430/000166), resulta em R$. 200.808,48 e que com isto o valor das 
receitas supera o valor das despesas, não configurando omissão de saídas de 
mercadorias.

Conheceu da impugnação, deu-lhe provimento e julgou improcedente o 
auto de infração nº 27424, absolvendo o sujeito passivo da imputação que lhe fez 
a peça básica no valor de R$. 9.421,10 (nove mil, quatrocentos e vinte e um reais 
e dez centavos).

A Representação Fazendária, em sua manifestação de fls. 68 recomendou 
a confirmação da decisão de primeira instância.

Intimado para se manifestar sobre a sentença de primeira instância e 
parecer da REFAZ, o contribuinte não se manifestou.

Em despacho do Chefe do CAT de fls. 73, que considerando o valor 
absolvido ser superior a R$. 1.000,00, que observando o parágrafo único do art. 
58, da Lei 1.288/2001, está sujeito a duplo grau de jurisdição.

Analisando os autos, fica claro que o autor do procedimento cometeu o 
equivoco de utilizar a base de cálculo nas saídas, e não o valor contábil, conforme 
determina o manual de auditoria da Secretaria da Fazenda do Estado do 
Tocantins. Portanto, entendo ter agido de forma acertada a julgadora de primeira 
instância ao absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz a peça básica.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a 
decisão de primeira instância, para julgar improcedente o auto de infração de nº 
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27424 e absolver o sujeito passivo do valor de R$ 9.421,10 (nove mil, 
quatrocentos e vinte um reais e dez centavos).

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
21 dias do mês de maio de 2009

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


