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ACÓRDÃO Nº: 159/2009
PROCESSO Nº: 2007/6940/ 500168
REEXAME NECESSÁRIO: 2367
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: DALTON COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 
LTDA

EMENTA: Multa Formal. Levantamento Conclusão Fiscal. Mercadorias Sujeitas ao 
Regime de Substituição Tributária – Não deve ser confirmada a exigência embasada 
em levantamento fiscal impróprio à apuração da infração denunciada. 

DECISÃO: O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais decidiu, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, na 
parte que julgou improcedente o valor de R$.676,41 (seiscentos e setenta e seis 
reais e quarenta e um centavos), referente o campo 5.11. 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 e Elena Peres Pimentel. 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 conforme contextos:

4.1 – Deixou de recolher o ICMS na importância de R$. 2.420,10 (dois mil, 
quatrocentos e vinte reais e dez centavos), referente a saída de mercadorias 
tributadas, não registradas no livro próprio, relativa ao período de 01.01.2006 a 
31.12.2006, constatado através do levantamento conclusão fiscal.

5.1 – Deverá recolher aos cofres da Fazenda Pública do Estado do Tocantins multa 
formal na importância de R$. 676,41 (seiscentos e setenta e seis reais e quarenta e 
um centavos), referente às saídas de mercadorias com imposto retido por 
substituição tributária, não registradas no livro próprio, relativas ao período de 
01.01.2006 a 31.12.2006, constatadas através do levantamento conclusão fiscal.

Em sentença, a julgadora de primeira instância aduz que ficou constatado que 
o contribuinte não registrou em seus livros fiscais as vendas de mercadorias 
tributadas suficientes para assegurar o mínimo de valor adicionado, sendo que neste 
caso o auditor pode proceder ao arbitramento da base de cálculo complementar até 
o limite do valor adicionado arbitrado, e que tal situação caracteriza-se como 
omissão de saídas de mercadorias.
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Que quanto ao campo 5.1, multa formal sobre saídas de mercadorias sujeitas 
ao regime de substituição tributaria, não registradas no livro próprio, constata-se que 
pelo objetivo do levantamento este fato constatado pode tornar-se um indício de 
inobservância das normas tributárias, devendo ser levando para dar subsídio ao 
específico, e que desta forma a exigência constante desse contexto não procede.

Que tendo em vista a não manifestação no prazo legal, acatou a revelia, e 
julgou PROCEDENTE EM PARTE o auto de infração nº 2007/004724, condenando o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$. 2.420,10 (dois mil, 
quatrocentos e vinte reais e dez centavos), campo 4.1 e ABSOLVEU no valor de R$. 
676,41 (seiscentos e setenta e seis reais e quarenta e um centavos), campo 5.1.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, aduz que em análise dos 
autos verificou que o levantamento de fls. 03, que deu origem aos dois contextos, 
apurou omissão de vendas na coluna destinada a mercadorias tributadas, no valor 
de R$. 21.000,00. No auto, observou que foi divido proporcionalmente o valor, sendo 
R$. 14.235,90 como mercadorias tributadas, campo 4.1 e R$. 6.764,10 como 
mercadorias sujeitas a substituição tributaria. campo 5.1, constatando que o 
procedimento não está correto, visto que o valor dividido entre mercadorias 
tributadas e sujeitas a substituição tributária, que resultou em cobrança de ICMS e 
multa formal, de acordo com o levantamento, refere-se somente a mercadorias 
tributadas, até porque no levantamento de fls. 03, as mercadorias sujeitas à 
substituição tributária foram apuradas na coluna destinada a elas.

Considerando que o auto foi lavrado em desacordo com o levantamento que o 
originou, recomenda a reforma da sentença de primeira instância e a nulidade do 
auto de infração, e reconhecida a nulidade, a devolução dos autos à origem para 
que seja saneada a irregularidade. 

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

Através do despacho do Chefe do CAT de fls. 41, que considerando que o 
processo alcançou seus objetivos em relação ao valor condenado, determinou o 
prosseguimento em relação à parte absolvida no valor de R$. R$. 676,41 
(seiscentos e setenta e seis reais e quarenta e um centavos).

Diante do acima exposto, considerando que estava em julgamento somente à 
parte absolvida, conforme Despacho de fls. 41, no mérito, em reexame necessário, 
confirmo a decisão singular e julgo improcedente o valor de R$. 676,41 (seiscentos e 
setenta e seis reais e quarenta e um centavos), campo 5.11.
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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


