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ACÓRDÃO Nº:   525 /2009
PROCESSO Nº: 2003/6890/000245
REEXAME NECESSÁRIO: 1.820
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: COMERCIAL AGROPECUARIA MISSÕES LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.051.439-8

EMENTA: Financeiro – Omissão de Vendas - Levantamento Efetuado sem Distinguir 
Mercadorias Tributadas de Mercadorias Sujeitas ao Regime de Substituição 
Tributária. Exclusão das Mercadorias não Sujeitas à Cobrança de ICMS Normal –
Não deve prevalecer a presunção de omissão de registro de saída sobre 
mercadorias sujeitos a substituição tributária.

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 2003/002582 no valor de R$ 1.869,11 (um 
mil, oitocentos e sessenta e nove reais e onze centavos), conforme Termo de 
Aditamento de fls. 70. 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 e Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu 
a sessão de julgamento do dia 27 de agosto de 2009, o conselheiro Mário Coelho 
Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 802,86 
(oitocentos e dois reais e oitenta e seis centavos), referente às saídas de 
mercadorias não registradas nos livros próprios, relativo ao exercício de 1999.

A autuada foi intimada por via postal em 27/02/2004, apresentou impugnação 
tempestiva, alegando, em síntese, que no levantamento ocorreu erro material, pois o 
auditor lançou como pagamento todas as compras efetuadas no decorrer do ano 
como sendo a vista, não considerando os fornecedores em aberto, sendo que a 
empresa adquire 80% de suas mercadorias a prazo, fato este que torna 
improcedente o auto de infração por erro no levantamento.

Às folhas 67, o julgador de primeira instância retorna os autos ao autor do 
procedimento para saneamento.

Às folhas 70/71, o autor do procedimento lavra termo de aditamento alterando 
os campos 4.1; 4.8 para R$ 12.225,39; 4.11 para R$ 2.078,31 e o campo 4.13 do 
auto de infração.
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Devidamente intimado do termo de aditamento o contribuinte repete os 
termos da impugnação.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário conforme termo de aditamento de folhas 70/71.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário, com as mesmas alegações da impugnação.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Em sessão plenária realizada aos 14 dias do mês de junho de 2006, o 
COCRE decidiu pela nulidade da sentença de primeira instância por não decidir 
sobre toda a matéria posta.

Em nova sentença a julgadora de primeira instância julgou o auto de infração 
procedente em parte, absolvendo o sujeito passivo da imputação no valor de R$ 
1.869,11.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a reforma 
da decisão de primeira instância e a absolvição do contribuinte.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte apresentou termo de acordo de 
parcelamento da parte condenada.

Em despacho de folhas 128, o chefe do CAT, considerando que o processo 
alcançou seus objetivos, determina o prosseguimento do feito tão somente em 
relação ao valor absolvido de R$ 1.869,11.

Em análise aos autos percebe-se que o autor do procedimento, para detectar 
a saída de mercadorias tributadas sem o devido registro em livros próprios utilizou-
se do levantamento financeiro, sendo que no referido levantamento constam 
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, as quais já tiveram seu 
imposto recolhido no momento da entrada no estado do Tocantins, portanto, torna-
se impossível exigir ICMS sobre as referidas mercadorias.

Ao analisar os autos, a julgadora de primeira instância excluiu as mercadorias 
sujeitas ao regime de Substituição Tributária, absolvendo o sujeito passivo do 
pagamento do valor referente ao imposto exigido, via auto de infração, dessas 
mercadorias.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 
de primeira instância, para julgar improcedente o auto de infração nº. 2003/002582 
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no valor de R$ 1.869,11 (um mil, oitocentos e sessenta e nove reais e onze 
centavos), conforme Termo de Aditamento de fls. 70.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 06                       
dias do mês de outubro de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


