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ACÓRDÃO Nº : 360/2010
PROCESSO Nº : 2009/6430/500027
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.653
RECORRENTE : A.C. DA SILVA
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC ESTADUAL : 29.354.027-6

EMENTA: Levantamento Básico do ICMS. Operações de Saídas de Mercadorias
Sem Destinatário Certo. Redução da Base de Cálculo Não Considerada – É devida 
a exigência fiscal quando comprovada apuração a menor do imposto decorrente da 
não escrituração de operações de saídas de mercadorias, vendidas fora do 
estabelecimento, devendo ser concedida a redução de base de cálculo de direito do 
contribuinte.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e por maioria, dar-lhe provimento parcial para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de 
infração 2009/000122 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de R$ 5.009,28 (cinco mil, nove reais e vinte e oito centavos), 
R$ 23.369,44 (vinte e três mil, trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e quatro 
centavos), referente ao campo 4.11 e parte do campo 5.11, respectivamente, mais 
acréscimos legais; e absolver do valor de R$ 3.363,31 (três mil, trezentos e sessenta 
e três reais e trinta e um centavos), referente parte do campo 5.11. Os conselheiros 
Fernanda Teixeira Halum e João Gabriel Spicker votaram pela improcedência do 
auto de infração. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fernanda 
Teixeira Halum, João Gabriel Spicker, Rubens Marcelo Sardinha e com voto 
vencedor Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento aos 13 dias do 
mês de outubro de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa, supracitada, foi autuada no valor total de R$ 33.742,03 (trinta e 
três mil, setecentos e quarenta e dois reais e três centavos), referente a apuração 
infidedigna do imposto, por não ter escriturado nos livros e documentos próprios os 
destaques do imposto relativo as saídas de mercadorias para venda fora do 
estabelecimento, relativo aos exercícios de 2005 e 2006.

          .A autuada foi intimada do auto de infração por via postal para apresentar 
impugnação ou pagar o crédito tributário reclamado, não comparecendo ao 
processo,  tornando-se revel. 
        



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 3 AI 2009/000122

A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração nº 
2009/000122 procedente, condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de: R$ 5.009,28, campo 4.11, R$ 26.732,75, campo 5.11, 
todos acrescidos das cominações legais 

Ciente da decisão de primeira instância o sujeito passivo apresentou recurso 
voluntário  a este conselho,  não argüiu preliminar  e, quanto ao mérito, alega que 
não houve tentativa de omissão no recolhimento dos impostos estaduais e sim falta 
de conhecimento na emissão das notas fiscais em questão, uma vez que sempre 
houve o acompanhamento do bloco fiscal para emissão das notas conforme a 
realização das vendas, caracterizando assim a não omissão do recolhimento dos 
impostos, não podendo o fato do não destaque no imposto nos documentos fiscais 
relativos a transição da saída de mercadorias, independente do fato gerador de tal 
situação, ser caracterizado como tentativa de burlar a Receita Estadual.

O contribuinte alega, ainda, que constam em seus arquivos todas as vias de 
recolhimento do ICMS mensal, conforme resumo de apuração de ICMS. Ao final,
requer a total improcedência do auto de infração.

A REFAZ recomendou a confirmação da sentença de primeira instância, para 
que se julgue o auto de infração procedente.

Em análise aos autos verifica-se que se refere a exigência de recolhimento do 
ICMS tendo em vista a apuração a menor do imposto decorrente da não 
escrituração, de acordo com a legislação, das operações de saídas de mercadorias, 
vendidas fora do estabelecimento, nos termos do art. 359, caput, § 1º do Decreto 
462/97, senão vejamos:

Art. 359 – Nas saídas de mercadorias remetidas sem 
destinatário certo, ainda que, por meio de veículo ou 
qualquer outro meio de transporte, para a realização de 
operações fora do estabelecimento, nesta ou em outra 
Unidade da Federação, com emissão de nota fiscal no ato 
da entrega, será emitida nota fiscal para acompanhar as 
mercadorias no seu transporte, calculando-se o imposto 
mediante aplicação da alíquota vigente para as operações 
internas sobre o valor total das mercadorias.

§1º - A nota fiscal emitida na forma do caput deste artigo 
conterá a indicação dos números e respectivas séries das 
notas fiscais a serem emitidas por ocasião das entregas, 
devendo o valor do imposto nela destacado ser lançado, no 
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último dia do mês, no registro de apuração do ICMS, no 
quadro “Débito do imposto”, item 002 – “Outros Débitos”, 
com a expressão “Remessa para venda fora do 
estabelecimento”.

No presente caso, o contribuinte deixou de destacar nos livros próprios, na 
forma da legislação acima citada, o imposto relativo às operações de saídas de 
mercadorias para venda fora do estabelecimento lançadas em sua escrituração, no 
entanto, procedemos a redução de base de cálculo  do valor do contexto 5.1,  a que 
o contribuinte tem direito. 

Com estas considerações, entendo que é eficaz a exigência do crédito 
tributário constituído pela Fazenda Pública, visto que as alegações da recorrente
não foram suficientes para ilidir a ação fiscal.

Diante do exposto, voto no mérito, por conhecer do recurso e por dar-lhe 
provimento parcial para, reformando a decisão de primeira instância, julgar 
procedente em parte o auto de infração 2009/000122 e condenar o sujeito passivo 
ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 5.009,28 (cinco mil, nove 
reais e vinte e oito centavos), R$ 23.369,44 (vinte e três mil, trezentos e sessenta e 
nove reais e quarenta e quatro centavos), referente ao campo 4.11 e parte do campo 
5.11, respectivamente, mais acréscimos legais; e absolver do valor de R$ 3.363,31 
(três mil, trezentos e sessenta e três reais e trinta e um centavos), referente parte do 
campo 5.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 19 
dias do mês de novembro de 2010.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


