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ACÓRDÃO Nº.: 565/2009
PROCESSO Nº.: 2009/7160/500045
REEXAME NECESSÁRIO: 2.687
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: SAULO GONÇALVES
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.061.340-0

EMENTA: Omissão de Saídas de Mercadorias Tributadas. Lucro Bruto Inferior ao 
Arbitrado. Levantamento Efetuado Utilizando Valores Base de Cálculo - Apresenta 
nulidade o lançamento quando efetuado sem obedecer as determinações dadas 
pelo manual de auditoria.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão na 
determinação do quantum do fato gerador, arguida pelo relator, para julgar extinto o 
processo sem julgamento de mérito. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública e sugere que sejam refeitos os trabalhos de auditoria, 
lavrando-se outro auto de infração, se for o caso. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel, Rubens 
Marcelo Sardinha e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 
7 dias do mês de outubro de 2009, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 4.464,51 
(quatro mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinqüenta e um centavos), 
referente a saída de mercadorias tributadas, não registradas nos livros próprios, 
relativo ao exercício de 2003, conforme foi constatado por meio do levantamento 
conclusão fiscal.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva, argüiu preliminar 
de decadência alegando que o lançamento fora constituído em tempo inábil, pois o 
prazo da fazenda pública de constituir o crédito tributário esgotou-se em 31/12/2008, 
no mérito, alega que cabe ao fisco a investigação para efetuar o lançamento, 
estando o mesmo atrelado aos registros fiscais como fonte de pesquisa, fato este 
que não ocorreu, sendo que o autor do procedimento presumiu que houve vendas 
de mercadorias não registradas no livro próprio e nem sequer diligenciou no sentido 
de proceder ao levantamento analítico de estoque.

Diante do exposto, requer que sejam acolhidas suas razões e julgar pela 
extinção do crédito tributário.
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A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração nulo.

Em manifestação de folhas 120/121, a Representação Fazendária opina pela 
reforma da sentença de primeira instância e que o auto de infração seja julgado 
improcedente.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte apresentou recurso voluntário 
onde repete os termos da impugnação.

Em despacho de folhas 128 o chefe do CAT, considerando que o valor 
absolvido é superior a R$ 1.000,00, que observando o Parágrafo único do Art. 58, da 
Lei 1.288/01, está sujeito a duplo grau de jurisdição, distribui o processo para 
julgamento pelo COCRE.

Em análise aos autos resta claro que o mesmo é originário do auto de 
infração número 2006/000087, que em sessão realizada em 31/03/2008, fora julgado 
nulo em segunda instância, por ter sido lavrado por autoridade incompetente, 
portanto, não há que se falar em decadência, conforme foi julgado em primeira 
instância.

Porém, ao analisar o presente processo pode-se constatar que foram 
utilizados os valores base de cálculo no levantamento e não os valores contábeis, 
conforme determina o manual de auditoria da SEFAZ/TO, ficando, portanto, eivado 
de nulidade o presente lançamento, pois não determina com precisão o quantum do 
fato gerador do imposto a ser reclamado.

Pelo exposto, em preliminar, voto pela nulidade do lançamento por imprecisão 
na determinação do quantum do fato gerador, e julgo extinto o processo sem 
julgamento de mérito.
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PLENÁRIO  DO  CONSELHO  DE  CONTRIBUINTES  E  RECURSOS  FISCAIS, 
aos 09 dias do mês de novembro de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


