
ESTADO  DO  TOCANTINS 
SECRETARIA DA  FAZENDA 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO
CONSELHO DE  CONTRIBUINTES  E RECURSOS  FISCAIS

Página 1 de 3 AI 2007/002565

ACÓRDÃO Nº:461/2008
PROCESSO Nº: 2007/7160/500082 
REEXAME NECESSÁRIO Nº: 2076
REUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO: LUSIMARIA TAVARES BARBOSA 

EMENTA: ICMS. Operações de saídas de mercadorias. Divergência de soma 
entre os registros nos livros próprios e os documentos fiscais emitidos configuram 
ilícito fiscal punível na forma da legislação tributária. Lançamento procedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por maioria, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, 
julgar procedente o auto de infração nº 2007/002565 e condenar o sujeito passivo 
ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 981,61 (novecentos e oitenta e 
um reais e sessenta e um centavos), mais acréscimos legais. Votos contrários 
dos Conselheiros Raimundo Nonato Carneiro e João Gabriel Spicker. O Sr. 
Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, 
Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito e 
Mário Coelho Parente. Presidiu a sessão de julgamento do dia 24 de junho de 
2008, o conselheiro Mário Coelho Parente
  
CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel

VOTO: O contribuinte foi autuado autuada  no valor   de  R$ 981,61 (novecentos e 
sessenta e um reais e sessenta e um centavos) referente à saída de mercadorias 
tributadas não registradas no livro próprio, relativa ao período de 01.01.2005 a 
12.12.2005, conforme foi contatado por meio do levantamento comparativo de 
saídas.

A autuada foi intimada, por  ciência direta, apresentando impugnação 
tempestiva com as seguintes alegações:

Em preliminar alega que autor do lançamento não comprova o ilícito fiscal e 
baseia sua autuação em levantamento fiscal que não demonstra com clareza a 
origem dos valores da base de cálculo do crédito tributário, não aponta quais os 
documentos fiscais (NF da saídas) que serviram como base para o lançamento, 

utiliza como base  toda a documentação registrada no livro Registro de 
saídas do exercício de 2005, desta forma impossibilita o seu  direito de defesa.
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Que tem como atividade o comércio varejista de produtos alimentícios –
MERCEARIA – e que se encontra enquadrada como Microempresa, conforme 
cópia anexa.

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento, e julgou NULO o auto de infração nº 2007002565, por entender que o 
mesmo foi lavrado ferindo o direito de defesa da autuada, uma vez que não 
demonstrou quais documentos não foram registrados. 

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa não se 
manifestou.

A REFAZ, recomendou a manutenção  da decisão prolatada em primeira 
instância e julgar nulo o auto de infração.

Em análise aos autos, entendo que razão assiste ao autuante, posto que a 
pretensão fiscal  encontra respaldo na legislação estadual, no art.44, inciso II c/c 
Art. 46 ambos do CTE ( Lei 1.287/2001). In verbis:

Art. 44. São obrigações do contribuinte e do 
responsável:

(...)

II – escriturar nos livros próprios, com 
fidedignidade e nos prazos legais, as operações 
ou prestações que realizar, ainda que contribuinte 
substituto ou substituído;

Art. 46. Constitui infração toda ação ou omissão 
do contribuinte, responsável ou intermediário de 
negócios que importe em inobservância de 
normas tributárias, especialmente das contidas 
nos arts. 44 e 45.

Considerando que a peça básica atende às formalidades técnicas e legais 
à sua satisfação e que o contribuinte não demonstrou o registro de todas as notas 
fiscais emitidas, assim como não  trouxe ao bojo processual nenhum elemento 
fático ou legal que pudesse invalidá-la.
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Voto, pela reforma da sentença singular, para dar lugar a procedência do 
auto de infração nº 2007002565, face a comprovada existência de omissão de 
recolhimento de tributos como apontada na peça básica.

É o voto.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
13 dias do mês de agosto de 2008 

Presidente

Cons. Relatora

Representação  Fazendária


