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ACÓRDÃO Nº: 252/2009
PROCESSO Nº: 2008/6500/500064
REEXAME NECESSÁRIO: 2486
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO: A C UCHOA COMÉRCIO

EMENTA: ICMS – Saída de Mercadorias Tributadas. Não Registro no Livro Próprio. 
Levantamento Específico de Mercadorias - Quando o levantamento fiscal é 
elaborado em desacordo com as normas técnicas de auditoria não tem como 
prevalecer o lançamento.

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 nº 2008/000524 e absolver o sujeito passivo 
da imputação que lhe faz no valor de R$.1.904,35 (um mil, novecentos e quatro reais 
e trinta e cinco centavos). O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública. 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 maio de 2009, 
o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: O contribuinte foi autuado por ter deixado de recolher o ICMS na importância 
de R$. 1.904,35 (um mil, novecentos e quatro reais e trinta e cinco centavos), 
referente às saídas de mercadorias tributadas, não registradas no livro próprio, 
relativa ao período de 01.01.2004 a 31.12.2007, constatado através do levantamento 
específico.

Intimado via AR, o contribuinte não apresentou impugnação, sendo lavrado o 
termo de revelia.

Em sentença, a julgadora de primeira instância aduz que no levantamento 
específico, faltam os estoques inicial e final e o custo das espécies vendidas, e que 
se observa que o levantamento foi elaborado abrangendo quatro exercícios de 2004 
a 2007, e que a técnica utilizada na elaboração do levantamento específico contraria 
as normas estabelecidas no Manual de Fiscalização, julgando IMPROCEDENTE o 
auto de infração nº 2008/000524 no valor de R$. 1.904,35 (um mil, novecentos e 
quatro reais e trinta e cinco centavos).

A Representação Fazendária, em sua manifestação, relata que a manutenção 
do auto na forma original constituiria juízo arbitrário, ao arrepio da legislação 
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tributária, vigente a correta técnica de auditoria recomendada, opinando pela 
manutenção da sentença de primeira instância. 

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

O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins tem 
decidido, conforme acórdão nº 037/2007.

ACÓRDÃO Nº: 037/2007 – Levantamento específico de 
mercadorias. Constatação da inexistência do fato 
Gerador. Lançamento improcedente.

No Levantamento que deu origem ao auto de infração faltam o estoque inicial 
e final e o custo das espécies vendidas, e que se observa que o levantamento foi 
elaborado abrangendo quatro exercícios, de 2004 a 2007, e que a técnica utilizada 
na elaboração do levantamento específico contraria as normas estabelecidas no 
Manual de Fiscalização.

Do acima exposto, no mérito, em reexame necessário, voto para, confirmando 
a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração nº 
2008/000524, no valor de R$. 1.904,35 (um mil, novecentos e quatro reais e trinta e 
cinco centavos).

É o voto.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 15 dias do mês de julho de 2008.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


