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ACÓRDÃO Nº: 187/2009
PROCESSO Nº: 2007/6150/500168
REEXAME NECESSÁRIO: 2.412
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: WELINGTON ALVES DE CARVALHO

EMENTA: Omissão de Saída de Mercadorias Tributadas. Lucro Bruto Auferido 
Inferior ao Arbitrado. Erro no Levantamento Fiscal - Indevida a exigência do tributo 
quando restar comprovado equívoco ao utilizar a base de cálculo e não o valor 
contábil. 

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 2007/005213 e absolver o sujeito 
passivo dos valores de R$670,92 (seiscentos e setenta reais e noventa e dois 
centavos), e R$491,50 (quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta centavos). O 
Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
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 01 de abril de 2009, o conselheiro Mário 
Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
1.162,42 (Hum mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos), 
referente a saída de mercadorias tributadas, não registradas no livro próprio, 
conforme foi constatado por meio do levantamento conclusão fiscal, relativo aos 
exercícios de 2002 e 2003, lançado nos contextos 4 e 5 respectivamente.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva alegando em 
síntese que o levantamento não dá respaldo ao auto de infração, pois não foi 
preenchido com acerto, uma vez que no exercício de 2002 o valor do estoque inicial 
era de R$ 20.140,13 e o estoque final de R$ 26.494,00 e o valor das compras 
tributadas de R$ 77.453,92, sendo o valor das vendas de R$ 112.406,29, diz 
também que o levantamento não traz o estoque inicial, nem estoque final e o valor 
das compras no periodo foi lançando como R$ 70.098,00 e venda como R$ 
80.171,00, e que corrigindo o levantamento a diferença deixa de existir. Quanto a 
2003, alega que o valor correto das compras é de R$ 91.273,06 e o das vendas de 
R$ 135.214,85, e que no levantamento fora lançado o valor de R$ 85.628,00 como 
compras e R$ 95.660,00 para as vendas, portanto, inexiste omissão de vendas.
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Em despacho a julgadora de primeira instância retorna os auto a Agência de 
Atendimento de Fátima para que a autuada seja intimada a juntar cópias dos livros 
de registro de inventário, dos exercícios de 2002, 2003 e 2004.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação e julgou o auto de 
infração improcedente, absolvendo o sujeito passivo da imputação que lhe faz a 
peça básica.

Manifestando-se, em reexame necessário, a Representação Fazendária 
recomendou a manutenção da sentença de primeira instância que julgou o auto de 
infração improcedente.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou aos autos.

Em despacho de folhas 79, o chefe do CAT determina que se dê 
prosseguimento aos valores absolvidos nos campos 4.1 e 5.1, uma vez que após 
realização dos cálculos são superiores a R$ 1.000,00, que observando o parágrafo 
único do Artigo 58, da Lei 1.288/01, estão sujeitos a duplo grau de jurisdição.

Analisado e discutido o presente processo ficou contatado que foram 
utilizados os valores base de cálculos e não os valores contábeis nos levantamentos 
efetuados pela autoridade fiscal, fato este de pronto percebido pela julgadora de 
primeira instância, que refez os cálculos usando os valores corretos (valores 
contábeis), conforme recomenda e determina o manual de procedimentos e auditoria 
da SEFAZ-TO. Depois de refeitos os cálculos a omissão de saídas simplesmente 
deixou de existir, portanto, não há que se falar em omissão de vendas.

Face ao exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a 
decisão de primeira instância, que julgou improcedente o auto de infração de nº 
2007/005213 e absolver o sujeito passivo dos valores de R$670,92 (seiscentos e 
setenta reais e noventa e dois centavos), e R$491,50 (quatrocentos e noventa e um 
reais e cinquenta centavos).
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 17 dias do mês de junho de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


