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ACÓRDÃO Nº : 278/2010
PROCESSO Nº : 2008/6880/500321
REEXAME NECESSÁRIO : 2.840
REQUERENTE : FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : MINIMERCADO ISABELA LTDA.
INSC. ESTADUAL : 29.340.768-1

EMENTA: Conclusão Fiscal. Utilização da Base de Cálculo na Realização do 
Levantamento. Correção Utilizando Valores Corretos. Inexistência da Exigência –
Descaracterizada a omissão de saídas de mercadorias tributadas quando novo 
levantamento comprova sua não ocorrência.

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 2008/001880 e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz no valor de R$ 15.894,66 (quinze mil, oitocentos e noventa e 
quatro reais e sessenta e seis centavos), conforme Termo de Aditamento de fls. 
66 dos autos. O Senhor Juscelino Carvalho de Brito fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João 
Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel, Luciene Souza Guimarães Passos e 
Marivanes Beserra Cruz. Presidiu a sessão de julgamento aos 02 dias do mês de 
setembro 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$ 
14.321,51 (quatorze mil, trezentos e vinte um reais e cinqüenta e um centavos), 
referente à saída de mercadorias tributadas, não registradas no livro próprio, relativo 
ao exercício de 2006, constatado por meio do levantamento conclusão fiscal.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva, alegando que 
não foi considerada a redução da base de calculo para 70.59% o que é 
opcionalmente permitido e se o mesmo for considerado reduz o crédito tributário.

Em despacho de folhas 55, a julgadora de primeira instância retorna os autos 
à origem para que o autor do procedimento analise as alegações de folhas 49.

Às folhas 59 o autor do procedimento lavra Termo de Aditamento alterando os 
campos 4.1; 4.8 para R$ 52.277,19 e 4.11 para R$ 9.907,12.
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Devidamente intimado do Termo de Aditamento o contribuinte apresentou 
impugnação alegando que o movimento financeiro é insuficiente para a configuração 
do fato gerador, pede pela improcedência do auto de infração.

Em despacho de folhas 65, a julgadora de primeira instância retorna os autos 
à origem para que o autor do procedimento reveja os valores lançados no 
levantamento conclusão fiscal de folhas 56.

Às folhas 66, a substituta do autor do procedimento lavra Termo de 
Aditamento alterando os campos 4.1; 4.8 para R$ 93.498,02 e 4.11 para R$ 
15.894,66.

Devidamente intimado do termo de aditamento o contribuinte apresentou 
impugnação alegando que o auto de infração é nulo por não atender o que preceitua 
o artigo 35, seus incisos e parágrafos da Lei 1.288/2001. No mérito, pede pela 
improcedência, uma vez que foi utilizado o valor base de cálculo e não o valor 
contábil, conforme determina a boa técnica de auditoria.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração improcedente, conforme Termo de 
Aditamento de folhas 66.

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 não se manifestou.

Em despacho de folhas 44, a chefe do CAT, considerando que o valor julgado 
inexigível supera o valor de alçada, submete o feito sujeito ao duplo grau de 
jurisdição, determinando o julgamento do mesmo pelo COCRE.

Visto, analisado e discutido o presente processo, fica claro que ao efetuar o 
levantamento os autores do procedimento equivocadamente utilizaram nas saídas 
tributadas o valor base de cálculo e não o valor contábil, fato este que está em 
desacordo com o Manual de Auditoria da SEFAZ/TO.

Percebendo tal equívoco, a julgadora de primeira instância refez o 
levantamento utilizando os valores corretos e conclui que não houve omissão de 
saídas de mercadorias tributadas.
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Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 
de primeira instância, julgo improcedente o auto de infração 2008/001880 e absolvo
o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 15.894,66 (quinze mil, 
oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e seis centavos), conforme Termo de 
Aditamento de fls. 66.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 24 
dias do mês de setembro de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


