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ACÓRDÃO Nº:471/2009
PROCESSO Nº: 2008/6860/501396          
REEXAME NECESSÁRIO: 2530
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO: G R P GUERRA

EMENTA: ICMS. Exigência Tributária em Levantamento Específico. Falha na 
Contagem dos Produtos. Utilização de Base de Cálculo com Percentual de Redução 
– Há que prevalecer em parte o auto de infração, quando ilidida parte do 
procedimento.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
maioria, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância que 
julgou improcedente o auto de infração nº 2008/002426 nos valores de R$ 7,82 (sete 
reais e oitenta e dois centavos) e R$ 817,18 (oitocentos e dezessete reais e dezoito 
centavos), referentes os campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais acréscimos 
legais. O COCRE, por unanimidade, conheceu e por maioria, deu provimento ao 
recurso voluntário, para julgar procedente o auto de infração em relação ao valor de 
R$ 2.257,35 (dois mil, duzentos e cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos), 
referente o campo 4.11 e extinto o crédito tributário pela Lei 1.892/08. Os Srs. 
Aldecimar Esperandio e Gaspar Maurício Mota de Macedo fizeram sustentações 
orais pelo Interessado e Fazenda Pública, respectivamente. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, 
Raimundo Nonato Carneiro e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento 
do dia 25 de junho de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa, acima citada, foi autuada a recolher ICMS na importância de 
R$2.265,17 (dois mil, duzentos e sessenta e cinco reais e dezessete centavos), 
referente a omissão de saídas de mercadorias tributadas, não registradas no livro 
próprio, conforme constatado através do levantamento específico de mercadorias, 
relativo ao período de 01.01 à 31.12.2006. Noutro contexto, recolher ICMS, na 
importância de R$ 817,18 (oitocentos e dezessete reais e dezoito centavos), 
referente a omissão de saídas de mercadorias tributadas, não registradas no livro 
próprio, conforme constatado através do levantamento da conta mercadorias, 
relativo ao período de 01.01 à 31.12.2005.

O contribuinte apresenta impugnação, tempestivamente, em 20/01/2009.

Sentença foi lavrada, diz que rejeita a preliminar, visto estar correta a 
tipificação da infração, estando em consonância com a infração descrita, nos dois 
contextos. Quanto ao mérito, que o auto de infração decorre da omissão de saídas 



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 3 AI 2008/002426

de mercadorias tributadas sem o registro no livro próprio. Que analisando o trabalho 
fiscal, relativo ao contexto 4, a nota fiscal 10.373 e quanto a nota fiscal 12.293, a 
quantidade correta é 4 vestidos. Alterando o levantamento quanto a esses itens 
citados, muda o valor originário do imposto para R$ 2.257,35. Esse contexto 
procede em parte. Quanto ao contexto 5, razão cabe a autuada, pois, o valor correto 
das entradas é de R$21.203,99 e que as saídas constantes no levantamento são as 
bases de cálculo escrituradas no livro fiscal, já excluída do percentual de redução, 
portanto, o correto é o valor contábil. Refazendo o levantamento, inexiste valor do 
imposto a ser pago, portanto, improcede a autuação quanto a esse contexto.    

A Representação Fazendária, em reexame necessário, recomenda a 
manutenção da sentença de primeira instância, que julgou procedente em parte o 
auto de infração.

O contribuinte, em razões do recurso, entende que as falhas apontadas foram 
sanadas, não pelo autor do procedimento, mas, pelo Julgador de Primeira Instância, 
e que somente aquele tem o permissivo legal para tal mister. Que foi juntado aos 
autos o enquadramento ao regime de microempresa, que requer a aplicação da Lei 
nº 1.892/2008, para aplicar os benefícios do regime de microempresa. 

A Representação Fazendária, em nova manifestação, ratifica os termos do 
seu parecer pela manutenção da sentença singular e a inaplicabilidade do parágrafo 
único do art. 20 da Lei nº 1.892/2008, pois, estes somente podem ser aplicados 
quando do parcelamento do crédito fiscal reclamado. 

No trabalho fiscal constatou-se algumas falhas no levantamento específico, 
embasador do procedimento, especificamente no contexto 4, com correção da 
quantidade de peças (blusas e vestidos), alterando o valor original do imposto, 
passando para R$ 2.257,35.

Quanto ao contexto 5, o valor contido nas entradas do levantamento, 
considerou-se o valor com redução de base de cálculo, na realidade, o valor correto 
seria o valor contábil das mercadorias, com isso, desaparece o crédito tributário 
reclamado pelo Erário Estadual.  

Com essas considerações, entendo que a sentença prolatada em primeira 
instância foi correta, no que a Representação Fazendária também endossa esse 
pensamento. Faço dessas decisões minha razão de decidir, para acompanhá-las 
neste pensamento, e julgar procedente em parte o auto de infração.  

De todo exposto, no mérito, em reexame necessário, confirmar a decisão de 
primeira instância que julgou improcedente o auto de infração nº 2008/002426 nos 
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valores de R$ 7,82 (sete reais e oitenta e dois centavos) e R$ 817,18 (oitocentos e 
dezessete reais e dezoito centavos), referentes os campos 4.11 e 5.11, 
respectivamente, mais acréscimos legais. Conheço e dou provimento ao recurso 
voluntário, para julgar procedente o auto de infração em relação ao valor de R$ 
2.257,35 (dois mil, duzentos e cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos), 
referente o campo 4.11 e extinto o crédito tributário pela Lei 1.892/08.

É o voto. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 11 dias do mês de agosto de 2009.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


