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ACÓRDÃO Nº : 352/2010
PROCESSO Nº. : 2008/6040/500806
REEXAME NECESSÁRIO : 2.683
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : SILEDA PEREIRA BORGES RIBEIRO
INSC. ESTADUAL : 29.063.222-6

EMENTA: Levantamento da Conta Fornecedores. Constatação de Passivo Fictício.
Presunção de Omissão de Saídas de Mercadorias Tributadas. Concessão a Menor 
da Redução da Base de Cálculo – Prevalece a exigência tributária constatado o 
lançamento de valores inferiores ao saldo da conta, excluindo-se parte do valor em
razão da correta aplicação da redução na base de cálculo.

Levantamento da Conta Fornecedores. Constatação de Passivo Fictício. Presunção 
de Omissão de Saídas de Mercadorias Tributadas – Prevalece a exigência tributária 
constatado o lançamento de valores inferiores ao saldo da conta. 

Levantamento Financeiro. Omissão de Saídas de Mercadorias Tributadas. Saídas 
de Caixa Superiores à Capacidade Financeira. Não Concessão da Redução da Base 
de Cálculo – É exigível a obrigação tributária quando constatado que a 
disponibilidade financeira da empresa é inferior às saídas verificadas no período,
devendo ser concedida a redução na base de cálculo de direito.

Conclusão Fiscal. Omissão de Saídas de Mercadorias Tributadas. Lucro Bruto 
Auferido Inferior ao Arbitrado – Fica caracterizada a omissão de saídas de 
mercadorias tributadas a constatação de índice inferior ao do lucro bruto arbitrado.   

Conclusão Fiscal. Omissão de Saídas de Mercadorias Tributadas. Lucro Bruto 
Auferido Inferior ao Arbitrado. Erro no Levantamento Fiscal. Valor do Estoque Final 
do Exercício Não Considerado – Fica caracterizada a omissão de saídas de 
mercadorias tributadas a constatação de índice inferior ao do lucro bruto arbitrado, 
sendo minorada a exigência após corrigido o levantamento fiscal. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar procedente em parte o auto de infração 2008/000656 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 2.251,49 (dois mil, 
duzentos e cinqüenta e um reais e quarenta e nove centavos), R$ 9.988,92 (nove 
mil, novecentos e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos), R$ 76.174,52 
(setenta e seis mil, cento e setenta e quatro reais e cinqüenta e dois centavos), R$ 
1.628,27 (um mil, seiscentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) e R$ 
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45.690,46 (quarenta e cinco mil, seiscentos e noventa reais e quarenta e seis 
centavos), referente parte dos campos 4.11, 6.11 e 8.11 e campos 5.11 e 7.11, 
respectivamente; mais acréscimos legais e absolver dos valores de R$ 300,01 
(trezentos reais e um centavo), R$ 4.161,70 (quatro mil, cento e sessenta e um reais 
e setenta centavos) e R$ 6.840,69 (seis mil, oitocentos e quarenta reais e sessenta 
e nove centavos), referente parte dos campos 4.11, 6.11 e 8.11, respectivamente. O 
Sr. Juscelino Carvalho de Brito fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rubens Marcelo Sardinha, 
Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker e Elena Peres Pimentel. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 19 dias do mês de outubro de 2010, a conselheira Regina 
Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS nos seguintes valores e 
situações: R$ 4.179,77 (quatro mil, cento e setenta e nove reais, setenta e sete 
centavos), referente à saída de mercadorias tributadas não registradas no livro 
próprio, relativo aos exercícios de 2003 e 2004, conforme foi constatado por meio do 
levantamento da conta fornecedores; R$ 14.150,62 (quatorze mil, cento e cinqüenta 
reais, sessenta e dois centavos), referente à saída de mercadorias tributadas não 
registradas no livro próprio relativo ao exercício de 2005, conforme constatado por 
meio do levantamento financeiro; R$ 128.705,67(cento e vinte e oito mil, setecentos 
e cinco reais, sessenta e sete centavos), referente à saída de mercadorias tributadas 
não registradas no livro próprio, relativo ao exercício de 2006 e ao período de 
01/01/2007 a 30/08/2007, conforme foi constatado por meio do levantamento 
conclusão fiscal.  

A autuada, intimada por ciência direta, não apresentou impugnação, sendo 
lavrado termo de revelia à fls. 136. 

           A julgadora de primeira instância retorna os autos a origem para saneamento.

           O autor do procedimento emite uma nota explicativa (fls.140) e lavra termo de 
aditamento (fls. 141/142), retificando as infrações descritas nos campos 4.13 a 8.13 
do auto de infração.

           Intimado, via postal, do termo de aditamento, apresenta impugnação 
tempestiva.

           A julgadora retorna os autos a origem para sanear capacidade processual 
para assinatura de impugnações.
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           Às fls. 160 é juntado termo de compromisso de inventariante para 
comprovação da solicitada capacidade processual.  
          

A julgadora de primeira instância lavra sentença nº. 452/2009 julgando 
procedente em parte o auto de infração, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários no valor de R$ 2.251,49 (dois mil, duzentos e 
cinqüenta e um reais, quarenta e nove centavos), parte do campo 4.11; no valor de 
R$ 1.628,27 (um mil, seiscentos e vinte e oito reais, vinte e sete centavos), campo 
5.11; no valor de R$ 9.988,92 (nove mil, novecentos e oitenta e oito reais, noventa e 
dois centavos), parte do campo 6.11; no valor de R$ 45.690,46 (quarenta e cinco 
mil, seiscentos e noventa reais, quarenta e seis centavos), campo 7.11 e no valor de 
R$ 76.174,52 (setenta e seis mil, cento e setenta e quatro reais, cinqüenta e dois  
centavos), parte do campo 8.11; acrescido das cominações legais, conforme auto de 
infração e termo de aditamento. Absolvendo a autuada do pagamento dos créditos 
tributários no valor de R$ 300,01 (trezentos reais, um centavo), parte do campo 4.11; 
no valor de R$ 4.161,70 (quatro mil, cento e sessenta e um reais, setenta centavos), 
parte do campo 6.11 e no valor de R$ 6.840,69 (seis mil, oitocentos e quarenta 
reais, sessenta e nove centavos), parte do campo 8.11 do auto. 

A Representação Fazendária manifesta-se favorável a manutenção da 
sentença de primeira instância.

Intimado da sentença de primeira instância nº. 048/2008 e do parecer da 
Representação Fazendária, via edital, o contribuinte não compareceu aos autos, 
sendo lavrado termo de perempção à fls. 179.

Feita cobrança amigável, via AR, o contribuinte apresenta recurso voluntário 
com as seguintes alegações. Preliminarmente requer nulidade do auto de infração 
por cerceamento ao direito de defesa, por haver falhas na verificação fiscal e no 
julgamento de primeira instância. Faz questionamentos acerca do poder 
discricionário do agente fiscal que desconsiderou a contabilidade e partiu para o 
arbitramento, que cometeu falhas na determinação das bases de cálculo e no 
desrespeito ao princípio da não cumulatividade, citando várias ementas do COCRE. 
Que nos contextos 4.1 e 5.1 a recorrente não possui passivo fictício. Quanto ao 
contexto 6.1, referente ao levantamento financeiro, deixou de lançar o caixa inicial. 
Com relação aos levantamentos conclusão fiscal relativos aos exercícios de 2006 e 
2007, alega que além de desconsiderar a contabilidade, não determinou o estoque 
final relativo ao período de 01/01/2007 a 30/08/2007. Que é pacífico o entendimento 
do COCRE em não aceitar autuações manifestamente ilegais e arbitrárias com 
excesso de exação sem provas materiais que comprovem o ilícito, citando mais 
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acódãos. Por fim, no mérito, alega que a cobrança é inconstitucional por 
institucionalizar o confisco. 

Em despacho a chefe do CAT considera sem efeito a intimação efetuada via 
edital (fls. 177) e o termo de perempção (fls. 179), determinando repeti-la por edital.

Cumprido o despacho, o contribuinte não comparece aos autos.

A REFAZ novamente se manifesta pela confirmação da sentença prolatada 
em primeiro grau.

           Em sessão plenária do dia 30 de março de 2010 o COCRE converte o 
julgamento em diligência, conforme Resolução Nº 019/2010 (fls. 206), para que a 
agência de atendimento de Palmas notifique o contribuinte para apresentar livros 
contábeis de 2003 à 2007.

Notificado, via postal, para apresentar os livros contábeis, o contribuinte não 
se manifesta nem entrega os documentos solicitados.   

           A Assessoria Técnica do CAT, às fls. 210/211, emite Nota Técnica sobre a 
questão.

           A Representação Fazendária, tendo em vista a Nota Técnica emitida pela 
Assessoria Técnica do CAT, mantém o seu parecer pela confirmação da sentença 
prolatada em primeiro grau.  

Relatado o ocorrido, em análise aos autos, primeiramente em relação a 
preliminar de nulidade do auto de infração por cerceamento ao direito de defesa, por 
haver falhas na verificação fiscal e no julgamento de primeira instância, entendo que
se houve alguma falha no procedimento inicial, foram corrigidas pelo Termo de 
Aditamento e pela Sentença de Primeira Instância, dos quais o contribuinte foi 
cientificado, exercendo pleno direito de defesa ao apresentar impugnação e o 
recurso voluntário, ora em análise, portando, não podendo se falar em cerceamento 
ao direito de defesa. 

           Quanto às questões de mérito. Nos contextos 4 e 5, os valores dos saldos da 
conta fornecedores registrados no balanço patrimonial foram lançados nos 
respectivos levantamentos dos exercícios de 2003 e 2004, mas somente foi 
comprovado, através dos documentos apresentados, valores inferiores aos lançados 
nos livros contábeis, caracterizando a existência de passivo fictício, ensejando na 
cobrança do imposto por estar caracterizada a ocorrência de omissão de saídas de 
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mercadorias tributadas; contudo, na apuração do imposto devido do exercício de 
2004, a redução da base de cálculo utilizada foi efetuada de maneira equivocada, o 
que foi observado e prontamente acertada através da sentença de primeira 
instância, restando correta a exigência.

           Nos exercícios de exercícios de 2005 em diante, o contribuinte não 
apresentou livros diários e razão, conforme declaração (fls.11), sendo utilizado 
levantamentos financeiro e conclusão fiscal para constatar possíveis omissões de 
saídas. Embora em seu recurso voluntário argumente que possui escrita contábil, 
não a apresenta. No intuito de ver prevalecer a verdade dos fatos, o COCRE
converte o julgamento em diligência, para que o sujeito passivo seja intimado a 
apresentá-la, mais uma vez, sem no entanto obter sucesso.  

           No contexto 6, referente ao exercício de 2005, foi constatada omissão de 
saídas através de levantamento financeiro corretamente elaborado, o valor do caixa 
inicial foi zero em razão de no exercício anterior ter sido constatada omissão de 
saídas através do levantamento da conta fornecedores, no entanto, ao lavrar o auto 
de infração a autoridade fiscal não concedeu a redução da base de cálculo em 
29.41% a que tem direito o contribuinte, fato este percebido pela julgadora de 
primeira instância, que em sua decisão minorou a exigência na mesma proporção, 
decisão esta que entendo ser a mais acertada.

         Nos contextos 7 e 8, levantamentos conclusão fiscal de 2006 e 2007, foi 
arbitrada margem de lucro em razão da empresa não possuir escrita contábil nestes 
períodos. Quanto a alegação de que não foi considerado o estoque final, no 
encerramento das atividades em 31/08/2007, a decisão proferida pela julgadora de 
primeira instância já contemplou tal situação ao absolver parte da imputação lhe é 
atribuída na peça inicial. Portanto, prevalecendo a exigência tributária integralmente 
para o contexto 7, no valor de R$ 45.690,46, e parcialmente para o contexto 8, no 
valor de R$ 76.174,52, deduzido o valor dos estoques do levantamento fiscal, no 
exercício de 2007. 
           

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 
de primeira instância, para julgar procedente em parte o auto de infração 
2008/000656 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 2.251,49 (dois mil, duzentos e cinqüenta e um reais e quarenta e nove 
centavos), R$ 9.988,92 (nove mil, novecentos e oitenta e oito reais e noventa e dois 
centavos), R$ 76.174,52 (setenta e seis mil, cento e setenta e quatro reais e 
cinqüenta e dois centavos), R$ 1.628,27 (um mil, seiscentos e vinte e oito reais e 
vinte e sete centavos) e R$ 45.690,46 (quarenta e cinco mil, seiscentos e noventa 
reais e quarenta e seis centavos), referente parte dos campos 4.11, 6.11 e 8.11 e 
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campos 5.11 e 7.11, respectivamente; mais acréscimos legais e absolver dos 
valores de R$ 300,01 (trezentos reais e um centavo), R$ 4.161,70 (quatro mil, cento 
e sessenta e um reais e setenta centavos) e R$ 6.840,69 (seis mil, oitocentos e 
quarenta reais e sessenta e nove centavos), referente parte dos campos 4.11, 6.11 e 
8.11, respectivamente.

PLENÁRIO  DO  CONSELHO  DE  CONTRIBUINTES  E  RECURSOS  FISCAIS, 
aos 05 dias do mês de novembro de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


