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ACÓRDÃO Nº                    : 74/2010
PROCESSO Nº : 2009/6140/500900
REEXAME NECESSÁRIO: 2855
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : PAULO EVARISTO ALENCAR COSTA BARBOSA
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.389.397-7

EMENTA: Levantamento Movimento Financeiro. Saída de Mercadorias Tributadas. 
Não Registro em Livro Próprio - Prevalece a exigência tributária quando restar 
comprovado por meio de levantamento próprio que as despesas da empresa 
superam as receitas, caracterizando a omissão do registro de mercadorias 
tributadas.

ICMS - Substituição Tributária. Falta de Retenção do Imposto Devido. 
Responsabilidade Solidária - É devida a exigência tributária quando constatada a 
não retenção e recolhimento pelo destinatário do imposto devido.

Multa Formal. Apresentação Intempestiva do Livro de Registro de Inventário. Falta 
de Previsão Legal - Não prevalece a exigência tributária que não esteja embasada 
em lei anterior que a defina.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar decisão de primeira instância, 
julgar procedente em parte o auto de infração de nº 2009/001809 e condenar o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário nos valores de R$ 8.645,18 (oito 
mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e dezoito centavos), R$ 1.795,14 (um mil, 
setecentos e noventa e cinco reais e quatorze centavos), R$ 305,22 (trezentos e 
cinco reais e vinte e dois centavos), e R$ 362,14 (trezentos e sessenta e dois reais e 
quatorze centavos), referentes aos campos 4.11 a 7.11, respectivamente, mais 
acréscimos legais; e improcedente o valor de R$ 1.908,91 (um mil, novecentos e oito 
reais e noventa e um centavos), referente ao campo 8.11. O COCRE conheceu e 
negou provimento ao Recurso Voluntário. O Sr. Juscelino Carvalho de Brito fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker, Luciene Souza 
Guimarães Passos e Rubens Marcelo Sardinha. Presidiu a sessão de julgamento 
aos 08 dias do mês de abril de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: O contribuinte foi autuado em cinco contextos. Nos campos 4.11 e 5.11, por 
deixar de recolher o ICMS no valor total de R$ 10.440,32 (dez mil, quatrocentos e 
quarenta reais e trinta e dois centavos), referente às saídas de mercadorias 
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tributadas e não registradas no livro próprio, relativo aos exercícios de 2006 e 2007, 
conforme constatado por meio do Levantamento do Movimento Financeiro.

Nos campos 6.11 e 7.11, para que recolha ao Tesouro Estadual o valor total 
de R$ 667,36 (seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos), referente 
ao ICMS Substituição tributária sobre mercadorias adquiridas por intermédio de 
notas fiscais constantes do Levantamento do ICMS, relativo aos exercícios de 2006 
e 2007.

E no campo 8.11, para que recolha o valor de R$ 1.908,91 (hum mil, 
novecentos e oito reais e noventa e um centavos), a título de Multa Formal devido a 
não apresentação tempestiva a coletoria de Porto Nacional do Livro de Registro de 
Inventário, referente ao ano de 2006.

O contribuinte foi intimado, apresentando impugnação tempestiva, alegando 
que a autora do procedimento não levou em consideração que a empresa tem por 
ramo de atividade o comércio varejista de mercadorias, com predominância de 
produtos alimentícios e sujeitos a substituição tributária, o que dessa forma exigir 
ICMS de produtos isentos e exigir novamente imposto sobre mercadorias sujeitas a 
ST é tributar duas vezes. E ainda que o Levantamento Financeiro é inadequado para 
apurar irregularidades quanto ao ramo de atividade do contribuinte. 

Em relação aos Levantamentos do ICMS-ST houve pagamento do ICMS 
devido quando das aquisições das mercadorias constantes nas notas fiscais 
relacionadas nos respectivos lançamentos. A autora do feito não observou que em 
relação a alguns produtos o V.A a ser utilizado é conforme a origem.

Quanto à aplicação da multa formal, a penalidade aplicada não condiz com o 
descrito como infração cometida pela autuada, uma vez que a própria autuante 
afirma que houve a entrega do Livro de Registro de Inventário, porém, de forma 
intempestiva. Ao final, requer a improcedência do lançamento tributário.

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação e deu-lhe 
provimento parcial, para julgar procedente em parte o auto de infração, condenando 
o sujeito passivo ao recolhimento do crédito tributário no valor total de R$ 11.107,68 
(onze mil, cento e sete reais e sessenta e oito reais), referente aos itens 4, 5, 6 e 7, 
e absolver o sujeito passivo do recolhimento da multa formal, item 8, no valor de R$ 
1.908,91 (hum mil, novecentos e oito reais e noventa e um centavos).

Intimado da sentença de primeira instância o contribuinte apresentou recurso 
voluntário reiterando as alegações feitas em sede de impugnação.



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 3 de 2 AI 2009/001809

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
confirmação da decisão prolatada em primeira instância. 

          Visto, analisado e discutido o presente processo restou constatado que quanto 
aos contextos 4 e 5, referentes a saída de mercadorias tributadas e não registradas 
em livro próprio, cabe razão a autoridade autuante, uma vez que ao contrário do 
argüido pela parte, a auditora levou em consideração a existência de mercadorias 
sujeitas ao regime de Substituição Tributária, a própria separação dos valores em 
cada campo demonstra a separação, ocorre que as compras sujeitas a ST são 
quase na mesma proporção das compras de mercadorias tributadas e não 
tributadas. E quanto a alegação de que  o tipo de levantamento é inadequado para a 
apuração da infração, não procede o argumento, pois o Levantamento do 
Movimento Financeiro utilizado é cabível a qualquer empresa que não contenha 
escrituração contábil, portanto, devida a sua utilização. 

          Quanto aos contextos 6 e 7, referentes a exigência de ICMS Substituição 
Tributária, diferentemente do que foi apontado nos autos pela autuada, não há 
cobrança em dobro e o levantamento está correto, sendo devida a autuação.

          Em relação ao contexto 8, referente a exigência de Multa Formal por 
apresentação de inventário intempestiva, entendo que a razão cabe a autuada, uma 
vez que a multa prevista no art. 50 da Lei 1287/01 prescreve multa pela não 
apresentação do inventário, quanto a sua apresentação intempestiva nada fala. 
Assim, não cabe a aplicação da multa, pois o contribuinte não deixou de entregar o 
inventário, mas apenas entregou fora do prazo, não tendo previsão legal de 
aplicação de multa para o fato em questão.

Diante do exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a 
sentença de primeira instância para, julgar procedente em parte o auto de infração 
nº 2009/001809 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário nos 
valores de R$ 8.645,18 (oito mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e dezoito 
centavos), R$ 1.795,14 (um mil, setecentos e noventa e cinco reais e quatorze 
centavos), R$ 305,22 (trezentos e cinco reais e vinte e dois centavos), e R$ 362,14 
(trezentos e sessenta e dois reais e quatorze centavos), referentes aos campos 4.11 
a 7.11, respectivamente, mais acréscimos legais; e improcedente o valor de R$ 
1.908,91 (um mil, novecentos e oito reais e noventa e um centavos), referente ao 
campo 8.11.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 
23 dias do mês de abril de 2010.

Presidente

Conselheira Relatora

Representação Fazendária


