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ACÓRDÃO Nº: 157/2009
PROCESSO Nº: 2008/6040/500723
REEXAME NECESSÁRIO: 2527
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: ALICE R. DE SOUSA-ME

EMENTA: Levantamento Conclusão Fiscal. Saídas de Mercadorias não Registradas 
no Livro Próprio. Não Concessão de Redução da Base de Cálculo de 29,41% - Há 
que ser confirmada a sentença singular, devendo ser concedida a redução de base 
de cálculo a que o contribuinte faz jus.

Fundo de Estoque sem Registro de Saídas de Mercadorias Tributadas. 
Transferência para outra Unidade da Federação - Deve prevalecer a cobrança de 
imposto comprovada a transferência do fundo de estoque para empresa em outra 
Unidade Federação, reduzida por aplicação da alíquota interestadual. 

DECISÃO: o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais decidiu, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, 
julgar procedente em parte o auto de infração nº 2008/00578 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$.15.328,07 (quinze mil, 
trezentos e vinte e oito reais e sete centavos), referente o campo 5.11, mais 
acréscimos legais; e improcedente os valores de R$.19.636,10 (dezenove mil, 
seiscentos e trinta e seis reais e dez centavos), e R$.6.386,70 (seis mil, trezentos e
oitenta e seis reais e setenta centavos), referente os campos 4.11 e 5.11, 
respectivamente. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Raimundo Nonato 
Carneiro, João Gabriel Spicker, Paulo Afonso Teixeira, Elena Peres Pimentel e 
Mário Coelho Parente. Presidiu a sessão de julgamento do dia 05 de maio de 2009, 
o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: O contribuinte foi autuado em dois contextos: Deixou de recolher o ICMS no 
valor total de R$. 88.481,49 (oitenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e um reais e 
quarenta e nove centavos), referente à saída de mercadorias tributadas, não 
registradas no livro próprio, referente aos períodos de 01/01/2005 a 14/06/2005, 
constado por meio de levantamento conclusão fiscal, contexto 4.1; e de 12/03/20005 
a 14/06/2005, constatado por meio do levantamento comparativo de saída (referente 
a transferência de estoque), informando que os  livros fiscais foram extraviados, 
contexto 5.1.
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O contribuinte é notificado por AR e por edital, sendo que não apresentou 
impugnação, sendo lavrado Termo de Revelia de fls. 46.

A julgadora de primeira instância, na sentença, relata que o levantamento 
conclusão fiscal e documentos anexados comprovam o ilícito descrito, vez que o 
percentual de lucro auferido pela empresa foi inferior ao arbitrado pelo fisco, 
caracterizando omissão de saídas de mercadorias tributadas, que, contudo, na 
apuração do imposto devido não foi concedida a redução da base de cálculo, e que 
a base de cálculo descrita no campo 4.8, reduzida de 29,41%, deve ser reformada 
para R$.277.238,99 (duzentos e setenta e sete mil, duzentos e trinta e oito reais e 
noventa e nove centavos) e o valor originário lançado no campo 4.11; deve ser 
reduzido para R$.47.130,62 (quarenta e sete mil, cento e trinta reais e sessenta e 
dois centavos).

Quanto ao contexto 5,  entende que o ilícito descrito, constatado através das 
notas fiscais de transferência do fundo de estoque, está inserido na omissão de 
saídas apurada no levantamento conclusão fiscal, e que as notas fiscais foram 
emitidas entre 12.03.2005 a 14.06.2005, período abrangido pela conclusão fiscal, 
sendo que neste último o estoque final foi considerado inexistente, ou seja, já havia 
ocorrido à transferência do fundo de estoque.

Que em face da revelia, e presumindo verdadeira a matéria alegada pela 
autuante, julgou PROCEDENTE EM PARTE, o auto de infração nº 2008/000578, 
condenado o sujeito passivo ao pagamento do credito tributário no valor de R$. 
R$.47.130,62 (quarenta e sete mil, cento e trinta reais e sessenta e dois centavos), 
parte do contexto 4.11, mais acréscimos legais, e ABSOLVEU o contribuinte do 
pagamento dos créditos tributários nos valores de R$.19.636,10 (dezenove mil, 
seiscentos e trinta e seis reais e dez centavos) parte do campo 4.11, e no valor de 
R$. 21.714,77 (vinte e um mil, setecentos e quatorze reais e setenta e sete 
centavos), campo 5.11.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou pela 
confirmação da sentença de primeira instância que julgou procedente em parte.

Intimado, via postal, da sentença de primeira instância e parecer da REFAZ, o 
contribuinte não se manifestou.

Em despacho do Chefe do CAT, que considerando que o processo alcançou 
seus objetivos em relação à parte do valor condenado, campo 4.1; determinou o 
prosseguimento do feito tão somente em relação à parte absolvida nos valores de 
R$. 19.636,10 (dezenove mil, seiscentos e trinta e seis reais e dez centavos), parte 
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do campo 4.11 e R$. 21.714,77 (vinte e um mil, setecentos e quatorze reais e 
setenta e sete centavos), campo 5.11.

Entendo que a decisão de primeira instância deve ser mantida relativamente 
ao contexto 4.11, em razão de que quanto ao valor reclamado deve ser concedida a 
redução de base de cálculo. Já em relação ao contexto 5.11, o contribuinte encerrou 
suas atividades no Estado do Tocantins e abriu empresa com a mesma razão social 
em outra Unidade da Federação, transferindo as mercadorias, o que caracteriza 
operação tributada. Portanto, o imposto exigido, via autuação fiscal, deve prevalecer, 
porém, reduzindo o valor exigido em razão da diminuição da alíquota para 12% 
(operações interestaduais), modificando a sentença singular.

Diante do acima exposto, considerando que estava em julgamento somente 
os valores absolvidos, conforme despacho de fls. 57, voto, no mérito, em reexame 
necessário, para modificar a decisão de primeira instância, julgar procedente em 
parte o auto de infração nº 2008/00578 e condenar o sujeito passivo ao pagamento 
do crédito tributário no valor de R$.15.328,07 (quinze mil, trezentos e vinte e oito 
reais e sete centavos), referente o campo 5.11, mais acréscimos legais; e 
improcedente os valores de R$.19.636,10 (dezenove mil, seiscentos e trinta e seis 
reais e dez centavos), e R$.6.386,70 (seis mil, trezentos e oitenta e seis reais e 
setenta centavos), referente os campos 4.11 e 5.11, respectivamente.

É o voto.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 17 dias do mês de junho de 2009.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


