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ACÓRDÃO Nº.:394/2008
PROCESSO: 2007/6130/500024         
RECURSO VOLUNTÁRIO :7.067
RECORRENTE: COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO PITICA LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Despesas superiores às receitas. Presunção de omissão de 
saída de mercadorias tributadas. Presunção não afastada. Concedido beneficio 
de empresas enquadrada ao regime de micro e pequena empresa. Lançamento 
procedente em parte. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais 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 nº. 
2007/002283 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário nos 
valores de R$ 2.032,73 (dois mil e trinta e dois reais e setenta e três centavos) e 
R$ 6.669,49 (seis mil, seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta e nove 
centavos), referente os campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais acréscimos 
legais; e improcedente o valor de R$ 4.936,82 (quatro mil, novecentos e trinta e 
seis reais e oitenta e dois centavos), referente o campo 4.11. O Sr. Gaspar 
Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, 
Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel e Fabíola Macedo de Brito. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 26 de março de 2008, o conselheiro Mário 
Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS, na importância de R$ 
13.639,04 (Treze mil seiscentos e trinta e nove reais e trinta e quatro centavos), 
referente a saída de mercadorias tributadas não registradas no livro próprio 
relativo aos exercícios de 2003 e 2005 lançado nos contextos 4 e 5 
respectivamente, conforme faz prova o levantamento do movimento financeiro.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação e julgou o auto 
de infração procedente condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
exigidos na inicial acrescidos das cominações legais.



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 3 AI 2007/002283

Devidamente intimado da decisão de primeira instância o contribuinte 
apresenta recurso voluntário a este conselho, argüiu em preliminar, que o julgador 

de primeira instância proferiu a decisão condenatória sem as devidas correções 
no auto de infração, baseando-se na presunção da veracidade fática da 
acusação, portanto pede pela anulação da sentença de primeira instância. 

No mérito alega que o presente auto de infração não pode prevalecer uma 
vez que o autor do procedimento não considerou os fornecedores em aberto o 
que não poderia ser desprezado pelo mesmo uma vez que estes valores 
alterariam o completamente o resultado da exigência.

Finalmente vem requerer que seja julgada nula a sentença de primeira 
instância e pede também o arquivamento do auto de infração.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda pela 
manutenção da sentença de primeira instância e julgar o auto de infração 
procedente.

Analisado e discutido o presente processo ficou constatado que o 
contribuinte no periodo fiscalizado manteve suas despesas superiores às receitas, 
o que levou a presumir que houve omissão de saída de mercadorias tributadas, e 
o contribuinte não traz provas aos autos que possam afastar a presunção da 
omissão de saídas de mercadorias tributadas.

Também ficou evidente que no periodo de 2003, lançado no contexto 4 o 
faturamento anual da empresa ficou dentro do limite das microempresas ou 
empresas de pequeno porte, portanto o contribuinte tem direito ao beneficio 
concedido a microempresas ou empresas de pequeno porte.

Pelo exposto voto reformando sentença de primeira instância para julgar o 
auto de infração nº. 200/002283, procedente em parte e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 2.032,73 (dois 
mil e trinta e dois reais e setenta e três centavos) e R$ 6.669,49 (Seis mil 
seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos), referente aos 
campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais acréscimos legais; e improcedente o 
valor de R$ 4.936,82 (Quatro mil novecentos e trinta e seis reais e oitenta e dois 
centavos.



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 3 de 3 AI 2007/002283

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
26 dias do mês de junho de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


