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ACÓRDÃO Nº: 398/2009
PROCESSO Nº: 2007/6940/500059
REEXAME NECESSÁRIO: 2573
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: TIAGO PALHARES DOS SANTOS

EMENTA: ICMS – Saída de Mercadorias Tributadas não Registradas no Livro 
Próprio. Receitas Inferiores ao Valor das Despesas Efetivamente Realizadas – A 
costatação de despesas superiores às receitas, na auditoria do movimento 
financeiro, caracteriza vendas de mercadorias tributadas não registradas, sendo 
concedida a redução da base de calculo de 29,41% a que o contribuinte tem direito.

DECISÃO: O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais decidiu, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar procedente em parte o auto de infração de n. 2007/003103 e condenar o 
sujeito passivo ao pagamento do credito tributário no valor de R$.12.188,37 (doze 
mil, cento e oitenta e oito reais e trinta e sete centavos), referente ao campo 4.11, 
mais acréscimos legais; e improcedente o valor de R$.5.078,06 (cinco mil, setenta e 
oito reais e seis centavos), referente o campo 4.11. O COCRE conheceu e negou 
provimento ao Recurso Voluntário. O Sr. Gaspar Mauricio Mota de Macedo fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker, Elena Peres 
Pimentel e Rubens Marcelo Sardinha. Presidiu a sessão de julgamento do dia 01 de 
julho de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: O contribuinte foi autuado em um único contexto por deixar de recolher ICMS 
no valor de R$.17.266,43 (dezessete mil, duzentos e sessenta e seis reais e 
quarenta e três centavos), referente à presunção de saída de mercadorias 
tributadas, não registradas no livro próprio, comprovado através das receitas 
inferiores ao valor das despesas efetivamente realizadas, relativa ao período  de 
01.01.2004 a 31.12.2004, constatado pelo levantamento financeiro.

A autuada foi intimada por AR, apresentou impugnação argüindo que o 
auditor equivocou-se ao embasar as infrações no Código Tributário do Estado do 
Tocantins e em um decreto revogado, e que deveria ter embasado todo seu trabalho 
na Lei Complementar nº 123/2006, em vigor desde 14/12/2006, que ampara a micro 
e pequenas empresas, e que a empresa autuada é micro empresa optante pelo 
simples nacional, requerendo a revisão e cancelamento do auto de infração, por ter 
sido fundamentado em Legislação inadequada e incompatível com os preceitos da 
LC nº 123/2006.
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Em despacho a julgadora de primeira instância devolveu os autos para que o 
auditor, ou seu substituto legal, colhesse a assinatura do contribuinte na declaração 
de fls 09, visto a necessidade da juntada de documento comprobatório do caixa 
inicial, ou ainda, a declaração de imposto de renda.

O auditor fez juntada do levantamento do movimento financeiro, declaração 
de imposto de renda e termo de aditamento, alterando o valor do campo 4.8, para 
R$. 97.067,26 e o campo 4.11 para R$. 16.501,43, fls. 50.

Intimado do termo de aditamento, o contribuinte apresentou impugnação de 
alegando cerceamento ao direito de defesa, visto não terem sido juntados os 
documentos que comprovem as ilicitudes reclamadas, transferindo o ônus da prova 
para o contribuinte, requerendo pela nulidade do lançamento, e ultrapassada a 
preliminar, e, no mérito, que seja julgado improcedente, fazendo juntada do 
enquadramento como micro empresa.

Novamente, em despacho, a julgadora de primeira instância devolveu os 
autos ao autuante, para que este reveja a tipificação da infração, campo 4.13, no 
que se refere ao Decreto 462, visto constar no auto o número 462/01, suscitado pela 
defesa, alegando a nulidade.

Termo de aditamento de fls. 63 alterou o campo 4.13 – “Art. 21, inc. I, alínea 
“E” da Lei 1.287/01, Art. 44, inc. II da mesma Lei, c/c Art. 243 do Decreto 462 de 
10.07.1997”.

Novamente intimado por AR, o contribuinte não se manifestou, sendo lavrado 
o Termo de Revelia, verificado que no corpo da declaração do AR, só fazia 
referência aos processos e não ao termo de aditamento.

A Julgadora de primeira instância, em sentença, rejeitou as preliminares 
argüidas pela impugnante, mas  que a autuada tem direito a redução da base de 
cálculo de 29,41%, alterando o valor da base de cálculo para R$. 71.696,32 X 17% = 
R$. 12.188,37 (doze mil, cento e oitenta e oito reais e trinta e sete centavos) de 
imposto a recolher.

Conheceu da impugnação, deu-lhe provimento parcial, julgou procedente em 
parte o auto de infração nº 2007/003103, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário no valor de R$.12.188,37 (doze mil, cento e oitenta e 
oito reais e trinta e sete centavos), mas acréscimos legais, conforme termo de 
aditamento de fls. 63, e absolveu no valor de R$.5.078,06 (cinco mil, setenta e oito 
reais e seis centavos).
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A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou pela 
confirmação da sentença de primeira instância.

Intimado, por AR, da sentença de primeira instancia e parecer da REFAZ, o 
contribuinte interpôs recurso voluntário com as mesmas alegações da impugnação, 
requerendo pela improcedência do auto de infração.

A Representação Fazendária, em nova manifestação, recomendou pela 
confirmação da sentença de primeira instância.

Pelo exposto, voto, no mérito, em reexame necessário, para confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração nº 
2007/003103, e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$.12.188,37 (doze mil, cento e oitenta e oito reais e trinta e sete centavos), 
referente ao campo 4.11, mas acréscimos legais; e absolver no valor de R$.5.078,06 
(cinco mil, setenta e oito reais e seis centavos), referente ao campo 4.11. Também, 
conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 30 dias do mês de julho de 2009

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


