
ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 1 de 3 AI 2005/004252

ACÓRDÃO Nº:   19 /2009
PROCESSO Nº: 2007/6440/500075
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.404
RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO MILHOMEM COSTA 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Levantamento Conclusão Fiscal. Omissão de Saídas de Mercadorias 
Tributadas - Quando o lucro bruto auferido pelo contribuinte for inferior ao mínimo 
estabelecido na legislação tributária, deve ser exigido, via lançamento de ofício, o 
imposto sobre a omissão de saídas de mercadorias tributadas.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando 
a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração de nº 
2007/004252 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$450,87 (quatrocentos e cinqüenta reais e oitenta e sete centavos), 
mais acréscimos legais. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena 
Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker e Juscelino 
Carvalho de Brito. Presidiu a sessão de julgamento do dia 03 de março de 2009, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada no valor de R$ 450,87 (quatrocentos e cinqüenta 
reais e oitenta e sete centavos), referente a falta de recolhimento do ICMS, 
proveniente de saídas de mercadorias tributadas, não registradas no livro próprio, 
relativo ao exercício de 2003, conforme foi constatado por meio do levantamento 
conclusão fiscal.

A autuada foi intimada, por ciência direta, para impugnar o auto de infração 
ou pagar o crédito tributário reclamado, onde a mesma não compareceu, 
incorrendo em revelia.

A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração procedente, 
condenando o sujeito passivo a recolher o valor constante da peça inicial 

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este conselho, não argüiu preliminar e, no mérito, 
requer a revisão do valor autuado, alegando que a empresa era enquadrada no 
Regime de Microempresa, com a carga tributária de 1% sobre a receita bruta, 
sendo justo que nos levantamentos fiscais cujo período de referência seja anterior 
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a 01.07.2007, que a carga tributária seja também reduzida, conforme previsto na 
Lei 1.404/2003, apresentando cópia do enquadramento de microempresa do 
período.

A REFAZ recomendou a confirmação da decisão prolatada em primeira 
instância e pela procedência do auto de infração. 

Em análise aos autos, verifica-se que o motivo da autuação do contexto 
4.11 foi a presunção da omissão de vendas de mercadorias tributadas, a qual não 
foi afastada pelo contribuinte, 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 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, ficando comprovada a existência 
de omissão de recolhimento de tributos.

Quanto a utilização da carga tributária de 1% devido ao enquadramento de 
microempresa, o contribuinte não tem direito, visto que a Lei 1.404/2003 
prescreve, no seu Art. 12-A, que “É excluído dos benefícios desta Lei, o crédito 
tributário lançado, decorrente de irregularidades no cumprimento de obrigações 
principais e acessórias.”

De todo exposto, no mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento e 
confirmo a decisão de primeira instância, para julgar procedente o auto de 
infração nº 2007/004252 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
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tributário no valor de R$ 450,87 (quatrocentos e cinqüenta reais e oitenta e sete 
centavos), mais acréscimos legais.

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

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


