
ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 1 de 3 AI 2007/003738

ACÓRDÃO Nº:244/2009
PROCESSO Nº: 2007/6990/500192
REEXAME NECESSÁRIO: 2.533
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: WASHINGTON LUIS RODRIGUES DE SOUZA - ME

EMENTA: Descumprimento de Obrigação Acessória. Omissão de Saídas de 
Mercadorias Sujeitas ao Regime de Substituição Tributária. Levantamento que 
Arbitra Lucro Bruto – Infundada a exigência por descumprimento de obrigação 
acessória devido o inadequado método de auditoria utilizado.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, na 
parte que absolveu o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 957,13 
(novecentos e cinquenta e sete reais e treze centavos). O Sr. Gaspar Maurício Mota 
de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker, 
Juscelino Carvalho de Brito e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 13 de maio de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: A empresa foi autuada em diversos contextos. No contexto 4; 5; 12 e 13,  por 
deixar de recolher ICMS na importância de R$ 264,20 (Duzentos e sessenta e 
quatro reais e vinte centavos), referente a saída de mercadorias tributadas e não 
registradas, conforme constatado por meio do levantamento do ICMS e relatório de 
conclusão de auditoria, relativo aos exercícios de 2003 e 2004. No contexto 6, em 
multa formal no valor de R$ 957,13 (Novecentos e cinqüenta e sete reais e treze 
centavos), pela omissão de saída de mercadorias com substituição tributária, relativo 
ao exercício de 2003, constatado por meio do levantamento conclusão fiscal. Nos 
contextos 7; 9; 11, em multa formal no valor de R$ 180,00 (Cento e oitenta reais), 
pelo lançamento intempestivo das notas fiscais D-1 n.º133; M-1 n.ºs 10 e 11, 
caracterizando descumprimento de obrigação acessória quanto ao prazo previsto na 
legislação tributária. Nos contextos 8; 10 e 17, em multa formal de R$ 400,00 
(Quatrocentos reais) pela apresentação de informações incorretas por meio das 
GIAM’s de maio, junho e dezembro de 2004 e setembro de 2005. No contexto 14, 
por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 614,59 (Seiscentos e quatorze reais e 
cinqüenta e nove centavos), referente a saída de mercadorias tributadas registradas 
no livro próprio, cuja operação de devolução foi desconsiderada, tendo em vista a 
inexistência de lançamento de entradas da nf. M- 1 n.º 427, no exercício de 2005, 
constatado por meio do levantamento ICMS. No contexto 15.1, por deixar de 
recolher ICMS no valor de R$ 40,71 (Quarenta reais e setenta e um centavos), 



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 3 AI 2007/003738

referente às saídas de mercadorias tributadas não registradas no livro próprio, 
referente a devolução total de mercadorias tributadas, onde não destacaram o ICMS 
creditado nas entradas e não procederam o lançamento do referido documento no 
livro de registro, relativo ao exercício de 2005. No contexto 16, em multa formal no 
valor de R$ 12,26 (Doze reais e vinte seis centavos), pela omissão do registro de 
saídas de mercadorias com substituição tributária referente a nota fiscal M-1 n.º 22, 
lavrada em 04/09/2005. No contexto 18, em multa formal no valor de R$ 3,00 (Três 
reais) pelo extravio da 1ª via da nota fiscal D-1 n.º 562, onde as demais vias ficaram 
em branco fixas no bloco de notas fiscais.

A autuada foi intimada, não compareceu ao processo, sendo lavrado termo de 
revelia.

Em sentença de folhas 57/62, a julgadora de primeira instância julgou o auto 
de infração procedente em parte, condenando o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos, conforme lançados nos campos 4.11; 5.11; 7.11; 8.11; 9.11; 10.11; 11.11; 
12.11; 13.11; 14.11; 15.11; 16.11; 17.11 e 18.11 do auto de infração e absolvendo o 
valor de R$ 957,13 (Novecentos e cinqüenta e sete reais e treze centavos) do 
contexto 6.11.

Em manifestação de folhas 65/66, a Representação Fazendária recomendou 
a manutenção da sentença de primeira instância que julgou o auto de infração 
procedente em parte.

Intimado e notificado da sentença de primeira instância e do parecer da 
Representação Fazendária, por AR, o contribuinte não se manifestou.

Em despacho de folhas 72, o chefe do CAT considerando que o valor 
absolvido após realização dos cálculos é superior a R$ 1.000,00, e que observando 
o parágrafo único do art. 58, da lei 1.288/2001, está sujeito a duplo grau de 
jurisdição, determina que se dê prosseguimento ao feito tão somente em relação ao 
valor absolvido de R$ 957,13, constante do campo 6.1.

Analisando o processo, pode-se verificar que em relação ao contexto 6 do 
auto de infração, onde é cobrada multa formal pela omissão de saídas de 
mercadorias sujeitas ao regime de Substituição Tributária em levantamento 
conclusão fiscal, como é do conhecimento de todos, as mercadorias sujeitas ao 
regime de Substituição Tributária já tem o valor adicionado aplicado, portanto, o 
levantamento que arbitra índice de lucro bruto não se presta para levantamento em 
mercadorias sujeitas a este regime.
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Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a decisão de 
primeira instância, na parte que absolveu o sujeito passivo da imputação que lhe faz 
o valor de R$ 957,13 (novecentos e cinquenta e sete reais e treze centavos).

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 15 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


