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ACÓRDÃO Nº. : 68/2010
PROCESSO : 2008/6820/500183
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.770
RECORRENTE : PAULINHO ZANCHIN MENEGON
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL : 29.041.248-0

EMENTA: Levantamento da Conta Mercadorias. Índice de Lucro Bruto Inferior ao 
Arbitrado. Lançamento Efetuado com Equívocos de Soma – Impossibilidade de 
prevalecer na totalidade a exigência quando o levantamento apresenta equívocos de 
somatório.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento ao 
direito de defesa, por não especificar quais as mercadorias que não foram 
escrituradas, arguida pela Recorrente. No mérito, por unanimidade, conhecer do 
recurso e dar-lhe provimento parcial para, reformando a decisão de primeira 
instância, julgar procedente em parte o auto de infração de nº. 2008/001498 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
13.458,70 (treze mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos), mais 
acréscimos legais; e absolver do valor de R$ 113,94 (cento e treze reais e noventa e 
quatro centavos), referentes ao campo 4.11. Os Senhores Cleo Feldkircher e 
Juscelino Carvalho de Brito fizeram sustentação oral pela Recorrente e Fazenda 
Pública, respectivamente. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
João Gabriel Spicker, Luciene Souza Guimarães Passos, Rubens Marcelo Sardinha 
e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 30 dias do mês de 
março 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$ 
13.572,64 (treze mil, quinhentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro 
centavos), referente a saída de mercadorias tributadas, não escrituradas nos livros 
próprios, relativo ao exercício de 2006.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

Em despacho de folhas 37, a julgadora de primeira instância retorna os autos 
à origem para que o autor do procedimento analise as alegações feitas pelo 
contribuinte.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente.



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 3 AI  2008.001498

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo, alegando a nulidade do auto de infração 
por cerceamento ao direito de defesa, pois não é especificado em momento algum, 
quais são as mercadorias que não foram escrituradas.

No mérito, aduz que devido a grande quantidade de provas juntadas ao 
processo pelo auditor solicita que se reexaminem as mesmas para demonstrar que 
jamais a empresa lesou ou tentou lesar o fisco, diz, também, que o auditor não 
aproveitou os créditos e valores fiscais existentes nos livros fiscais do contribuinte e 
que existem valores que foram desconsiderados pelo auditor fiscal. Ao final, pede 
pela improcedência do auto de infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância e que o auto de infração seja julgado 
procedente na sua totalidade.

Analisado e discutido o presente processo, que exige ICMS por meio do 
levantamento conclusão fiscal.

Entendo que a preliminar de nulidade do auto de infração por cerceamento ao 
direito de defesa, por não especificar quais as mercadorias que não foram 
escrituradas não deve prevalecer, pois o levantamento faz a classificação por tipos 
de mercadorias.

Quanto ao mérito, ao analisar o levantamento podemos constatar que o 
contribuinte não dispõe de receitas suficientes para cobrir o custo das mercadorias 
vendidas, fato este que enseja omissão de registro de saídas de mercadorias 
tributadas, porém, ao realizar o levantamento a autoridade lançadora cometeu um 
equívoco na soma, fato este que altera o valor da omissão de saídas de mercadorias 
tributadas, valor este que deve ser excluído da exigência.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento 
ao direito de defesa, por não especificar quais as mercadorias que não foram
escrituradas, arguida pela recorrente. No mérito, conheço do recurso e dou-lhe 
provimento parcial para, reformando a decisão de primeira instância, julgar 
procedente em parte o auto de infração de nº. 2008/001498 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 13.458,70 (treze mil, 
quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos), mais acréscimos legais; e 
absolver do valor de R$ 113,94 (cento e treze reais e noventa e quatro centavos), 
referentes ao campo 4.11.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 16 
dias do mês de abril de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


