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ACÓRDÃO Nº: 189/2009
PROCESSO Nº: 2007/6860/500385
REEXAME NECESSÁRIO: 2.466
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: NATIVA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.

EMENTA: Omissão de Saídas de Mercadorias Tributadas. Reconstituição da Conta 
Caixa - Não há que prevalecer a infração quando laborada em contrariedade às 
normas técnicas de auditoria.

Omissão de Saídas de Mercadorias Tributadas. Reconstituição da Conta Caixa -
Não há que prevalecer a infração quando a mesma encontra-se inclusa em outro 
contexto do lançamento.

Omissão de Saídas de Mercadorias Tributadas. Reconstituição da Conta Caixa. 
Empresa Enquadrada ao Sistema de Micro e Pequena Empresa - Exigível apenas 
parte do crédito tributário quando comprovadamente dispõe dos benefícios de 
microempresa. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais: no mérito, por 
unanimidade, em Reexame Necessário, modificar a decisão de primeira instância, 
julgar procedente em parte o auto de infração de nº 2007/000848 e condenar o 
sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores R$216,37 
(duzentos e dezesseis reais e trinta e sete centavos), e R$50,90 (cinqüenta reais e 
noventa centavos), referente parte dos campos 7.11 e 8.11, respectivamente, mais 
acréscimos legais; e julgar improcedente os valores de R$297,50 (duzentos e 
noventa e sete reais e cinqüenta centavos), R$467,49 (quatrocentos e sessenta e 
sete reais e quarenta e nove centavos), R$1.585,33 (um mil, quinhentos e oitenta e 
cinco reais e trinta e três centavos), R$1.622,78 (um mil, seiscentos e vinte e dois 
reais e setenta e oito centavos), e R$381,82 (trezentos e oitenta e um reais e oitenta 
e dois centavos), referente os campos 4.11 a 8.11, respectivamente. 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 Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 01 de abril de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS, na importância de R$ 
4.619,19 (Quatro mil, seiscentos e dezenove reais e dezenove centavos), face à 
omissão do registro de saída de mercadorias tributadas, relativa aos exercícios de 



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 4 AI 2007/000848

2005 e 2006, detectada por meio dos levantamentos básico do ICMS e da conta 
caixa.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva, não argüiu 
preliminar, no mérito alega que o valor encontrado pelo auditor fiscal não representa 
a realidade com a escrituração contábil da empresa, que a auditoria não conferiu o 
livro fiscal de registro de saídas de mercadorias conforme deveria; que a autuação 
feita pelo auditor foi improcedente e arbitrária, e que se houvesse omissão de saídas 
de mercadorias tributadas teria que ser aplicada a alíquota de 1% a 3%, visto tratar-
se de empresa enquadrada ao regime de microempresa. Devido aos erros e 
equívocos e ilegalidades cometidos pela autora do procedimento, solicita que seja 
considerado nulo o auto de infração.

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação e julgou nulo o 
auto de infração entendo haver ficado claro que houve erro na identificação do 
sujeito passivo, posto que fora desconsiderada sua condição de microempresa, 
quando todas as informações estavam à disposição da autoridade lançadora e esta 
calcula o tributo devido de acordo com sua receita operacional mensal, sendo-lhe 
aplicada a alíquota de 1% e não os 17% exigidos.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda a nulidade da 
sentença de primeira instância, pois a mesma se limitou apenas a afirmar que houve 
erro na identificação do sujeito passivo, quando desconsiderou a condição de 
microempresa, aplicando alíquota de 1% e não os 17% exigidos.

O sujeito passivo é notificado e intimado da decisão de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária, por via postal, não se manifestando ao 
processo.

Em sessão plenária realizada aos 27 dias do mês de maio de 2008, o 
conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, decidiu, por unanimidade, acatar a 
preliminar de nulidade da sentença por não apreciar as provas dos autos, argüida 
pela Representação Fazendária, determinando que outra seja prolatada na forma 
legal.

Em nova sentença a julgadora de primeira instância julgou o auto de infração 
procedente em parte, condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de R$ 1.839,15, campo 7.11 e R$ 50,90 parte do campo 8.11, 
com as penalidades sugeridas nos campos 7.15 e 8.15 do auto de infração, ambos 
os valores deverão ser acrescidos das cominações legais, e absolvendo os valores 
de R$ 297,50, campo 4.11; R$ 467,49, campo 5.11; R$ 1.585,33, campo 6.11 e R$ 
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381,82 parte do campo 8.11, submetendo sua decisão à apreciação do COCRE, nos 
termos dos artigos 56, inciso IV, alínea f e 58, § único da Lei 1288/01.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte compareceu aos autos com 
recurso voluntário tempestivo, não arguiu preliminar e no mérito diz que os valores 
autuados foram equivocados visto que, o auditor utilizou-se de uma base de calculo 
inexistente, que, em nenhum levantamento fiscal do ICMS ou da conta caixa 
conseguiu-se visualizar a base de cálculo utilizada para a autuação, e que na 
mesma foi utilizada a alíquota de 17% sobre as bases de cálculos correspondentes, 
fato este, que não representa a realidade, uma vez que a empresa encontra-se 
enquadrada ao simples microempresa, onde a alíquota correspondente é de 2%. 
Alega também que em sentença anterior o auto de infração fora julgado nulo e numa 
segunda sentença a julgadora de primeira instância condenou o sujeito passivo ao 
pagamento de ICMS anteriormente anulado, existindo, portanto, uma contradição de 
julgamentos, cita também que a empresa recolhe sistematicamente todo o ICMS 
devido e a escrituração contábil é realizada conforme determina a lei, portanto, não 
há ICMS a recolher. Finalmente, vem requerer que o auto de infração seja julgado 
totalmente improcedente.

Em nova manifestação a Representação Fazendária reitera a sua 
recomendação pela manutenção da sentença de primeira instância que julgou 
procedente em parte o auto de infração.

Analisado e discutido o presente processo ficou constatado que a infração 
lançada no contexto 4 não deve prosperar, pois a autora do procedimento aplicou a 
infração diretamente sobre o valor encontrado como suprimento ilegal, fato este que 
contraria a portaria 884/06 da SEFAZ-TO. Quanto aos valores lançados nos 
contextos 5 e 6 realmente fora encontrada omissão de saídas de mercadorias 
tributadas, porém, o referido valor já se encontra lançado nos contextos 8 e 7 
respectivamente, caracterizando duplicidade de lançamentos, portanto, os mesmos 
são improcedentes. Quanto aos valores lançados nos contextos 7 e 8 entendo que 
houve a omissão de saídas de mercadorias tributadas, porém, como se percebe em 
documentos juntados aos autos o contribuinte encontra-se enquadrado ao sistema 
de microempresa, sendo, portanto beneficiado pela alíquota de 2%.

Pelo exposto, no mérito, em Reexame Necessário, voto modificando a 
decisão de primeira instância, para julgar procedente em parte o auto de infração de 
nº 2007/000848 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários 
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nos valores R$216,37 (duzentos e dezesseis reais e trinta e sete centavos), e 
R$50,90 (cinqüenta reais e noventa centavos), referente parte dos campos 7.11 e 
8.11, respectivamente, mais acréscimos legais; e julgar improcedente os valores de 
R$297,50 (duzentos e noventa e sete reais e cinqüenta centavos), R$467,49 
(quatrocentos e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos), R$1.585,33 (um 
mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta e três centavos), R$1.622,78 (um mil, 
seiscentos e vinte e dois reais e setenta e oito centavos), e R$381,82 (trezentos e 
oitenta e um reais e oitenta e dois centavos), referentes aos campos 4.11 a 8.11, 
respectivamente.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 17 dias do mês de junho de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


