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ACÓRDÃO Nº : 200/2010
PROCESSO Nº : 2009/6860/500766
REEXAME NECESSÁRIO: 2.848
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : KITTA COM DE TECIDOS E ARMARINHOS LTDA
INSC. ESTADUAL : 29.055.837-9

EMENTA: Omissão de Saídas de Mercadorias Tributadas. Levantamento Laborado 
Com Erro. Valor das Vendas Brutas Lançadas Inferior ao Real – Não prevalece o 
auto de infração apoiado em levantamento que apresenta erro quanto ao valor das 
vendas efetuadas. 

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 2009/000942 e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz o valor de R$ 3.024,04 (três mil, vinte e quatro reais e quatro 
centavos), referente ao campo 4.11. O Sr. Juscelino Carvalho de Brito fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. 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 07 dias do mês de 
junho de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 3.024,04 
(três mil e vinte quatro reais e quatro centavos), referente a saídas de mercadorias 
tributadas e não registradas no livro próprio, relativo ao exercício de 2004, conforme 
foi constatado por meio do levantamento Conclusão Fiscal.

A autuada foi intimada por via postal, apresentou impugnação tempestiva, 
alegando que houve equívoco no levantamento, pois na linha 14 do referido 
levantamento está mencionado a venda de R$ 1.154,15 de mercadorias tributadas e 
R$ 18.467,49 de mercadorias não tributadas ou isentas, sendo que a realidade das 
vendas da empresa é outra, e que houve uma interpretação errônea da autoridade 
fiscal ao considerar o valor de R$ 18.467,49 como mercadorias isentas ou não 
tributadas, portanto, se o levantamento for refeito de forma correta não haverá 
omissão de vendas.



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 2 AI 2009/000942

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração improcedente.

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

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte se manifesta pedindo a 
manutenção da sentença.

Analisado e discutido o presente processo, que exige ICMS pela omissão de 
saídas de mercadorias tributadas e não registradas, detectado por meio do 
levantamento Conclusão Fiscal, levantamento este que apresenta equívocos ao 
lançar na coluna vendas brutas o valor de R$ 1.154,15, quando na verdade deveria 
ter lançado o valor de R$ 19.261,64, que foram as vendas efetuadas no exercício 
fiscalizado.

Ao analisar os autos, o julgador de primeira instância detectou o equívoco 
praticado pelo autuante, e refazendo os cálculos percebeu que não houve omissão 
de saídas de mercadorias tributadas.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 
de primeira instância, para julgar improcedente o auto de infração 2009/000942 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 3.024,04 (três mil, 
vinte e quatro reais e quatro centavos), referente ao campo 4.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 14 dias do mês de julho de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


