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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 159/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.008
PROCESSO No: 2010/6940/500035
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/000727
REQUERENTE: TIAGO PALHARES DOS SANTOS
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.341.084-4
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS. AUDITORIA. EXIGÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE 
MICROEMPRESA. É cabível a exigência de crédito tributário de contribuinte 
regularmente enquadrado no regime de microempresa, respeitadas as faixas de 
receita bruta operacional anual, definidas pelo art. 1o, da Lei 1.404/2003, cuja carga 
tributária aplicável submete-se ao postulado pelo art. 8o, da mesma Lei.
MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
PARCIALMENTE ACOLHIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO. DECISÃO 
UNÂNIME.

RELATÓRIO

O contribuinte foi autuado por deixar de recolher o ICMS no valor de 
R$14.012,15 (quatorze mil e doze reais e quinze centavos), referente às saídas de 
mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio, relativo ao exercício de 
2006, conforme constatado por meio do levantamento do movimento financeiro.

Intimado via postal, o contribuinte comparece aos autos apresentando 
impugnação tempestiva, arguiu preliminar de nulidade do auto de infração em razão 
do mesmo não estar em conformidade com o que preceitua o art. 35, seus incisos e 
parágrafos, da Lei 1.288/01, pois o histórico da autuação está fundado no 
Levantamento Financeiro, que, por sua vez, está lastreado nas cópias dos livros de 
registro de entradas, registro de saídas e outros documentos comprovantes da 
infração, no entanto a Agente do Fisco não especifica quais são estes outros 
documentos, acarretando cerceamento ao direito de defesa do contribuinte.

No mérito, argumenta que a análise do levantamento acostado aos autos 
leva a conclusão contrária a que chegou o Agente do Fisco e que a impugnante 
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estava sob o regime da micro/pequena empresa no período fiscalizado, tendo direito 
a carga tributária reduzida.

Dessa forma, a julgadora de primeira instância determina o retorno dos 
autos ao autor do procedimento ou seu substituto para que seja revista a base de 
cálculo informada no campo 4.8 e, consequentemente, o valor originário lançado no
campo 4.11.

Em atendimento ao despacho, foi lavrado o termo de aditamento (fls.79), 
alterando-se a base de cálculo para R$82.424,40, campo 4.8, e o valor originário do 
auto para R$19.850,05, campo 4.11.

Intimado do termo de aditamento, o contribuinte comparece aos autos 
para afirmar que o art. 4º da Lei nº 1584/2005 não se aplica às micro e pequenas 
empresas, tendo em vista a revogação do inciso IX, da referida Lei.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação e negou-lhe 
provimento, julgado procedente, em sua integralidade, o auto de infração.

Intimado da sentença de primeira instância, o contribuinte apresentou 
recurso voluntário tempestivo, alegando que o auditor não juntou o processo no

2007/6940/500061, juntando apenas o despacho do CAT no 401/2009, a certidão de 
julgamento e o voto vencedor, cerceando o direito de defesa do contribuinte.

Alega ainda que no processo 2007/6940/500061 o auto de infração foi 
julgado nulo por ausência de documentos comprobatórios da infração e que no 
presente auto repete-se o vício, pois além da não juntada do citado processo, faltam 
ainda outros documentos comprobatórios da infração, sendo assim também é nulo 
de pleno direito.

No mérito, aduz que o levantamento do movimento financeiro está 
incorreto, pois no levantamento consta que houve compras no valor de 
R$191.248,16, sendo que a soma das compras nos livros juntados pela auditoria 
totalizam R$82.312,27, demonstrando que a diferença encontrada é praticamente o 
valor da omissão.

A julgadora de primeira instância, em sentença, alega que o contribuinte 
não comprovou seu enquadramento como micro e pequena empresa, contrariando o 
art. 45, inciso I, da Lei 1.288/01, dessa forma segue anexo a esta petição o 
comprovante extraído do portal do contribuinte no site da Secretaria da Fazenda do 
Estado do Tocantins.

Assim, o contribuinte tem direito à carga tributária reduzida nos termos da 
Lei Estadual no 1404/2003.

A representação Fazendária, em sua manifestação, recomenda o 
acolhimento parcial do recurso e reforma da decisão monocrática em Termo de 
Aditamento e julgar procedente o valor do auto de infração.

É o relatório.
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VOTO

O recurso voluntário preenche os requisitos para a admissibilidade, nos 
termos do art. 20 e do inciso I, do art. 50, ambos, da Lei 1.288/2001. Foi interposto 
dentro do prazo previsto no item 4, da alínea “d”, do inciso III, do art. 26, do mesmo 
diploma legal. Dele, portanto, tomo conhecimento.

A questão gira em torno da exigência de ICMS incidente sobre saída de 
mercadorias tributadas e não registradas durante o exercício de 2006.

A julgadora monocrática traçou o arcabouço de suas razões decisórias 
sob de que “a empresa não comprovou o enquadramento como micro ou pequena 
empresa, contrariando o disposto no art. 45, inciso I, da Lei 1.288/01” e ainda reforça 
que “o livro de registro de apuração anexado às fls. 43/54 comprova exatamente o 
contrário, ou seja, que houve a apuração normal do imposto, inclusive com o 
aproveitamento de créditos do ICMS.”.

E dessa forma, entende que “não se aplica à autuada os benefícios 
concedidos às microempresa ou empresas de pequeno porte.”

Assim, a sentenciante de primeira instância julgou procedente o crédito 
tributário constituído por intermédio do auto de infração no 2010/000727, de páginas 
2 e 3, nos termos do § 1o, do art. 36, da Lei 1.288/2001, cujo imposto lançado foi 
calculado com a alíquota interna de 17% sobre o valor da omissão da saída 
encontrada pelo autoridade autuante.

A impugnante foi notificada da sentença, em 25/08/2011, por via postal, 
mediante aviso de recebimento, AR, de páginas 88, conforme dispõe o inciso I, do 
art. 22, da Lei 1.288/2001.

Inconformada, no prazo e forma legais, interpôs recurso voluntário, 
requerendo a reforma da sentença no 041/2001, de páginas 84 a 86, para julgar nulo 
ou improcedente o combatido auto de infração, ou, em última análise, julgar 
procedente em parte pela aplicação da Lei 1.404, de 30 de setembro de 2003.

Repisa as razões da inicial e da manifestação realizada em decorrência 
da reabertura de prazo levada a efeito pelo termo de aditamento, de páginas 79, 
bem como enfatiza o argumento de que a autuada estava sob o regime de 
microempresa no período fiscalizado com a juntada de extrato de consulta ao portal 
do contribuinte da Secretaria da Fazenda, de páginas 96, por meio do qual é 
possível constatar as datas de protocolo e de deferimento do pedido de
enquadramento ao referido regime, respectivamente, em 24/01/2006 e 13/02/2006.

Entretanto, é necessário esclarecer que essa informação não está 
disponível no sistema integrado de administração tributária, SIAT, da Secretaria da 
Fazenda, mas em respeito ao princípio da verdade material, o qual deve orientar o 
conselho de contribuintes e recursos fiscais, COCRE, a sua veracidade foi 
confirmada por meio de consulta à Delegacia da Receita Estadual, em Alvorada, TO, 
cujas cópias dos requerimentos de enquadramento apresentados pelo contribuinte 
foram anexadas às páginas 105 a 108.
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Reportando ainda aos argumentos da recorrente de que a auditoria 
apresenta erro, uma vez que a soma das cópias do livro de registro de entrada
totaliza a importância de R$82.312,27, enquanto que no procedimento consta o valor 
de R$191.248,16, esclareço que essa diferença deve-se ao fato de que as referidas 
cópias não correspondem a todos os meses fiscalizados.

Porém, a sua falta não compromete o lançamento do crédito tributário, 
haja vista que os dados relativos aos demais meses podem ser supridos com as 
informações fornecidas à Secretaria da Fazenda pelo próprio contribuinte por meio
do documento de informações fiscais, DIF, e do relatório de GIAM, constantes das 
páginas 109 a 111, respectivamente.

Senão, vejamos. O total das entradas de mercadorias informado no DIF, 
relativo ao ano base de 2006, corresponde a R$191.348,85, exatamente o valor do 
procedimento.

Já os valores comunicados, mensalmente, por intermédio das guias de 
informação e apuração mensal do ICMS, GIAM, no mesmo período, são os 
seguintes:

MÊS VALOR CONTÁBIL

Janeiro 9.187,98
Fevereiro 11.299,49
Março 10.593,15
Abril 11.522,41
Maio 6.268,23
Junho 16.859,63
Julho 14.288,40
Agosto 18.785,00
Setembro 25.255,95
Outubro 15.657,54
Novembro 35.708,02
Dezembro 15.923,05

Total 191.348,85

Portanto, entendo que não tem fundamento a alegação de divergência de 
valores suscitada pela recorrente.

Por outro lado, restou comprovado que no período recorrido, a autuada 
estava de fato enquadrada no regime de microempresa e, inclusive, calculou,
adequadamente, o imposto a recolher de acordo com a forma de apuração 
estipulada pelo inciso II, do art. 8o, da Lei no 1.404/2003, transcrito a seguir,
conforme demonstram as cópias do livro de registro e apuração do ICMS, de 
páginas 43 a 54.
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“Art. 8o A carga tributária sobre a receita operacional mensal é de:
(...)
II – 3% para a empresa de pequeno porte.”

Com efeito, o demonstrativo abaixo ilustra a apuração mensal do ICMS
durante o exercício de 2006, que foi devidamente recolhido, conforme relatório de 
arrecadação por contribuinte, de páginas 112 e 113, extraído do sistema integrado 
de administração tributária, SIAT, da Secretaria da Fazenda.

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO ICMS
2006

MESES
VALOR 

CONTÁBIL
BASE DE 
CÁLCULO ALÍQUOTA ICMS DÉBITO

ICMS 
RECOLHIDO

Janeiro 2.899,00 2.899,00 3% 86,97 86,97
Fevereiro 16.040,75 16.040,75 3% 481,22 481,22
Março 3.974,00 3.974,00 3% 119,22 119,22
Abril 6.022,00 6.022,00 3% 180,66 180,66
Maio 8.796,00 8.796,00 3% 263,88 263,88
Junho 10.072,00 10.072,00 3% 302,16 302,16
Julho 15.221,35 15.221,35 3% 456,64 456,64
Agosto 5.090,00 5.090,00 3% 152,70 152,70
Setembro 5.260,00 5.260,00 3% 157,80 157,80
Outubro 7.143,00 7.143,00 3% 214,29 214,29
Novembro 4.971,00 4.971,00 3% 149,13 149,13
Dezembro 7.817,00 7.817,00 3% 234,51 234,51

93.306,10 93.306,10 2.799,18 2.799,18

Diante dessas evidências, não assiste razão à julgadora monocrática 
quando afirma que: “O livro de registro de entrada anexado às fls 43/54 comprova 
exatamente o contrário, ou seja, que houve apuração normal do imposto, inclusive 
com o aproveitamento de créditos de ICMS”.

Dessa forma, a carga tributária aplicável sobre a omissão de receita 
constatada deve ser a disposta no inciso II, do art. 8o, da Lei 1.404/2003.

Logo, esse conjunto de fatos me permite divergir da sentenciante e 
acolher as razões da recorrente para reconhecer que o enquadramento no regime 
fiscal de microempresa do contribuinte obedece ao disposto no art. 2o, Lei no

1.404/2003, que dispõe sobre a concessão de benefícios fiscais a microempresas e 
empresas de pequeno porte.

Assim, à conta do exposto, conheço e dou provimento ao recurso 
voluntário para reformar a decisão singular e julgar parcialmente procedente o auto 
de infração no 2010/000727, constante do processo 2010/6940/500035.

É como voto.
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DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração no

2010/000727 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no
valor de R$3.502,95 (três mil e quinhentos e dois reais e noventa e cinco centavos),
mais acréscimos legais e absolver do valor de R$16.347,10 (dezesseis mil e 
trezentos e quarenta e sete reais e dez centavos), referente ao valor da reclamação 
tributária indicada no item 4.11 do auto de infração, alterado pelo Termo de 
Aditamento de fls. 79. Os Srs. Aldecimar Esperandio e Heverton Luiz de Siqueira 
Bueno fizeram sustentação oral pela Recorrente e Fazenda Pública, 
respectivamente. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Carlos
da Silva Leal, Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker e com voto vencedor 
Deides Ferreira Lopes. Presidiu a sessão de julgamento aos 23 dias do mês de 
novembro de 2011, o conselheiro Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, Palmas, TO, aos 08 dias do mês de dezembro de 2011.

Deides Ferreira Lopes
Presidente em exercício 

Fernanda Teixeira Halum
Conselheira relatora.

Deides Ferreira Lopes
Conselheiro autor do voto vencedor.


