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ACÓRDÃO Nº: 42/2009
PROCESSO: 2008/6860/500191         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.293
RECORRENTE: BRASCORTE COMERCIAL DE CORREIAS LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Análise do Estoque e Fluxo de Mercadorias Tributadas. Omissão de 
Registro de Saída de mercadorias Tributadas. Mercadorias em Comodato Contadas 
no Estoque Inicial e no Retorno de Comodato - Não há que ser considerado o 
lançamento na totalidade, quando parte da omissão de saídas de mercadorias 
tributadas se origina em equívoco do lançamento, por duplicidade na contagem do 
estoque físico.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração de nº 
2008/000290 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$1.178,17 (um mil, cento e setenta e oito reais e dezessete centavos), 
mais acréscimos legais; e improcedente o valor de R$45.208,85 (quarenta e cinco 
mil, duzentos e oito reais e oitenta e cinco centavos), referente o campo 4.11. O Sr. 
Ricardo Shiniti Konya 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 04 de março 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$ 
46.387,02 (Quarenta e seis mil, trezentos e oitenta e sete reais e dois centavos), 
referente a saída de mercadorias tributadas, não registradas no livro próprio, 
conforme constatado por meio do levantamento especifico.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários conforme exigidos na inicial, mais acréscimos 
legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância, o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo a este conselho, não argüiu preliminar, no 
mérito, argumenta que o livro de registro de inventário nº. 06, juntado aos autos pelo 
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auditor, demonstra que a autuada tinha mercadorias em poder de terceiros, de modo 
que a autuada arrolou suas mercadorias nos termos do artigo 252, do decreto 
Estadual 2.912/06, desta forma, no inventário de nº. 06, encerrado em 31/12/2006, 
constam as mercadorias efetivamente existentes na sede da empresa fiscalizada e 
mercadorias que, apesar de serem da autuada, se encontram na posse de terceiros, 
o mesmo ocorrendo no inventário de nº. 07, encerrado em 31/12/2007, que serviu de 
saldo final do estoque, portanto, na elaboração do levantamento especifico, o saldo 
inicial e final do estoque deveria ser a diferença existente entre o total das 
mercadorias inventariadas e o total das mercadorias em poder de terceiros, caso o 
levantamento especifico não seja indicado, desta forma haverá sempre omissão de 
entradas em um exercício e omissão de saídas no exercício seguinte.

Finalmente vem requerer a improcedência do auto de infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, considerando que no 
recurso foram apresentadas notas fiscais de saídas referentes retorno de comodato 
não lançados no levantamento específico; considerando que nas notas fiscais de 
retorno de comodato, no campo dados adicionais, estão relacionadas as notas 
fiscais de entrada que também não foram consideradas no levantamento específico, 
e que não foi apresentada nenhuma prova para ilidir o feito, recomendou a 
confirmação da sentença de primeira instância.

Em sessão plenária realizada ao primeiro dia do mês de dezembro de 2008, o 
Conselho de Contribuintes e Recurso Fiscais do Estado do Tocantins decidiu, por 
unanimidade, converter o julgamento em diligência a pedido do conselheiro Paulo 
Afonso Teixeira, para que a assessoria técnica refaça o levantamento específico 
considerando as remessas e os retornos para a empresa e os estoques em 
21/12/2006 e 31/12/2007.

A Assessora técnica solicita ao chefe do CAT que a empresa seja intimada a 
apresentar as notas fiscais de remessa em comodato.

Devidamente intimado o contribuinte apresenta os documentos solicitados.

Após analise aos documentos juntados a assessoria técnica emite a seguinte 
nota: “o valor comercial. Apurado a titulo de saídas não registradas no livro próprio, 
de R$ 272.864,82 passou para R$ 6.930,39.

Analisado e discutido o presente processo ficou constatado que o autor do 
procedimento considerou no estoque inicial mercadorias que estavam em comodato 
e quando do retorno de comodato as mesmas foram consideradas novamente, 
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portanto, havendo contagem em duplicidade, fato este que altera significativamente 
o valor da base de cálculo.

Refazendo os cálculos, não considerando o retorno de comodato, chega-se 
ao valor real de omissão de saídas de mercadorias tributadas que passa a ter uma 
base de calculo no valor de R$ 6.930,39 (Seis mil, novecentos e trinta reais e trinta e 
nove centavos).

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento parcial 
para, reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto 
de infração de nº 2008/000290 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário no valor de R$1.178,17 (um mil, cento e setenta e oito reais e 
dezessete centavos), mais acréscimos legais; e improcedente o valor de R$ 
45.208,85 (quarenta e cinco mil, duzentos e oito reais e oitenta e cinco centavos), 
referente ao campo 4.11.

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

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendária


