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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 083/2011
REEXAME NECESSÁRIO No: 2970
PROCESSO No: 2010/7110/500012
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/000232
INTERESSADO: ROBSON TAVARES DE ALMEIDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.046.403-0
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

                 MULTA FORMAL. EXIGÊNCIA TRIBUTÁRIA EMBASADA EM 
LEVANTAMENTO FISCAL COM ERRO – Não prevalece o auto de infração 
fundamentado em levantamento fiscal eivado de erros.

RELATÓRIO

                 Versa a autuação sobre aplicação de multa formal em saídas de 
mercadorias não tributadas ou isentas, não registradas do livro próprio, constatado 
por intermédio do levantamento conta mercadorias – conclusão fiscal.

                  A autuada foi intimada por via direta, comparecendo aos autos 
apresentando impugnação, alegando que o levantamento conclusão fiscal está 
eivado de erros técnicos e em desacordo com as normas tributárias, especialmente 
o manual de auditoria estadual e a utilização deste tipo de levantamento para apurar 
possível omissão de saídas de mercadorias isentos e não tributadas fere e contradiz 
o disposto na Portaria 1.799 de 30 de dezembro de 2002 que determina que os  
percentuais de lucro bruto arbitrados, aplica–se somente para apurar lucratividade 
de mercadorias tributadas.
      
                 A julgadora monocrática conhece da impugnação apresentada, concede-
lhe provimento, julga improcedente o auto de infração no 2010/000232, absolvendo a 
autuada do pagamento do crédito tributário exigido.

                  A Representação Fazendária recomenda a confirmação da decisão 
prolatada em primeira instância.



2

VOTO

                  A presente lide se configura na autuação por saídas de mercadorias não 
tributadas ou isentas não registradas no livro próprio, constatado por meio do 
levantamento da conta mercadorias – conclusão fiscal.             

Entendo que no presente caso, razão assiste à recorrente, pois 
analisando o levantamento acostado aos autos às fls. 04, percebe-se nitidamente 
sem maior esforço ocular, erros que inviabilizam a checagem do valor dito como 
saídas  não registradas no livro próprio, podendo  ser constatado perfeitamente a 
falta de transcrição de valores dos estoques inicias e finais ou sua separação das 
tributadas, com reflexos no resultado dos valores apurados, dificultando até mesmo 
para o julgador a certeza conclusiva dos fatos.

Diante do exposto, voto pela confirmação da decisão de primeira instância 
que julgou improcedente o auto de infração de no 2010/000232

DECISÃO

                  Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 
presente processo, no mérito, por unanimidade, em reexame necessário, confirmar
decisão de primeira instância que julgou improcedente o auto de infração de no

2010/000232 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 
6.721,27 (seis mil, setecentos e vinte um reais e vinte e sete centavos), referente ao 
campo 4.11. O Sr. Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Carlos da Silva Leal, 
Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker e Deides Ferreira Lopes. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 03 dias do mês de maio de 2011, o conselheiro Edson 
Luiz Lamounier.

                 PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 29 dias do mês de Junho de 2.011.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

Luiz Carlos da Silva Leal
Conselheiro Relator


