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ACÓRDÃO No   199/2017 
PROCESSO No:    2013/6850/500372 
AUTO DE INFRAÇÃO No:   2013/002626 
RECURSO VOLUNTÁRIO No:   8.470 
RECORRENTE:   LUIZ CARLOS NUNES DE SOUZA 
RECORRIDA:   FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL:   29.078.875-7 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. COMPARATIVO DE SAÍDAS. MERCADORIAS TRIBUTADAS 
REGISTRADAS COMO NÃO TRIBUTADAS. PROCEDENTE EM PARTE – É 
procedente em parte a reclamação tributária quando comprovado que foram 
lançadas notas fiscais de saídas tributadas sem a devida tributação.  

 
 

RELATÓRIO 
 
 
A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário contra o 

contribuinte qualificado na peça inaugural, referente às saídas de mercadorias 
tributadas registradas como não tributadas. 

 
Foram anexados aos autos levantamento comparativo das saídas 

registradas com documentário emitido, notas fiscais de saídas e livro de registro de 
saídas (fls. 04/57). 

 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal (fls. 60), 

apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 
61/63): 

 
Que o auto de infração não atentou para os requisitos 
conforme o art. 35 da Lei no 1.288/2001; que o agente fiscal é 
incompetente para constituir crédito tributário para empresas 
com receita bruta anual acima de R$ 1.800.000,00, conforme 
estabelecido pela Lei Complementar nº 123/2006. 

 
Fez juntada da procuração e Documento de Informações 
Fiscais (fls. 64/66). 
 

O processo foi devolvido ao autor do procedimento (fls. 69/70), que fez 
juntada do levantamento comparativo das saídas registradas com documentário 
emitido (fls. 75) e lavrou termo de aditamento às (fls. 78/79) retificando os campos 
4.13, 5.1, 5.8, 5.11 e 5.13 do auto. 
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A autuada foi intimada do aditivo por via postal (fls. 82), mas não se 

manifestou nos autos. 
 
O autuante identificado no campo 6 possui capacidade ativa para 

constituição do crédito tributário. 
 
Preliminarmente, o auto de infração possui todos os requisitos previstos 

no art. 35 da Lei no 1.288/2001 e seus incisos. A impugnante não especificou qual 
seria o requisito faltante e que acarretaria a nulidade do lançamento. 

 
Em relação à capacidade do autor do procedimento, temos a considerar 

que o auto de infração foi lavrado em 29.10.2013. Nesta data, já estava em vigor a 
Lei no 2.668/12 que ampliou a competência dos AFRE III para empresas cujo 
faturamento anual seja até o limite de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil 
reais). Antes do advento desta lei, o limite de faturamento já era R$ 2.400.000,00 
(dois milhões e quatrocentos mil reais). 

 
Deste modo, não há que se falar em nulidade do auto de infração por falta 

de requisitos essenciais e nem por incapacidade do autuante. Conheço das 
preliminares arguidas, nego-lhe provimento e passo à análise do mérito. 

 
A presente demanda refere-se às saídas de mercadorias tributadas 

registradas como não tributadas. 
 
As pretensões fiscais encontram respaldo na legislação tributária 

tipificadas nos campos 4.13 e 5.13 do termo aditivo às (fls. 78/79), assim como as 
penalidades propostas nos campos 4.15 e 5.15 do auto de infração estão de acordo 
com os ilícitos fiscais descritos. 

 
O sujeito passivo não impugnou o mérito deste contencioso, presumindo-

se verdadeira a matéria alegada pelo autuante. O levantamento comparativo das 
saídas registradas com o documento emitido, e o demonstrativo do crédito tributário, 
anexados às (fls. 75/77), assim como as notas fiscais de saídas e o livro de registro 
de saídas juntados ao processo, comprovam os ilícitos descritos na inicial, onde se 
observa que as saídas tributadas, à alíquota de 12% e 17% foram registradas como 
não tributadas. 

 
A julgadora de primeira instância conhece a impugnação apresentada, 

nega-lhe provimento e julga procedente o auto de infração no 2013/002626, 
condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários: 

 
Campo 4.11 - no valor de R$ 12.147,18 (doze mil, cento e quarenta e sete 

reais e dezoito centavos).  
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Campo 5.11 do termo de aditamento às (fls. 79) no valor de R$ 8.978,96 
(oito mil, novecentos e setenta e oito reais e noventa e seis centavos), mais 
acréscimos legais. 

 
O sujeito passivo em seu recurso pede que, seja acolhida a preliminar de 

nulidade, conforme o art. 28, I e II, da Lei 1.288/01, por autoridade não identificada, 
incompetente ou impedida e por cerceamento de defesa, que possa ser julgado nulo 
ou improcedente o auto de infração. 

 
A Representação Fazendária em sua manifestação pede que seja 

mantida a decisão de primeira instância, condenando o sujeito passivo aos valores 
lançados. 

 
 
É o relatório. 

 
 
VOTO 
 
 

A presente lide refere-se à duas exigências de impostos e contribuições 
originárias da constatação de omissão de receitas, saídas de mercadorias tributadas 
registradas como não tributadas. 

  
O contribuinte preliminarmente requer que acolha a preliminar de nulidade 

conforme o art. 28, I e II, da Lei 1.288/01, por autoridade não identificada, 
incompetente ou impedida e por cerceamento de defesa, que possa ser julgado nulo 
ou improcedente o auto de infração. 

 
      O sujeito passivo em sua impugnação alega que, o auto de infração não 

atentou para os requisitos do art. 35 da Lei no 1.288/2001, e que o agente fiscal é 
incompetente para constituir crédito tributário para empresas com receita bruta anual 
acima de R$ 1.800.000,00, conforme estabelecido pela Lei Complementar nº 
123/2006. 

 
Visto e analisado o presente auto, verifica-se que a pretensão fiscal está 

respaldada na legislação tributária do Estado do Tocantins, pois o contribuinte 
realizava operações de circulação de mercadorias, de saídas interestaduais e saídas 
internas, referente às saídas de mercadorias tributadas registradas como não 
tributadas. 

 
A infração e notificação fiscal, está tipificada pela exigência de impostos e 

contribuições originárias da constatação de insuficiência de recolhimento, 
segregação incorreta de receitas nos períodos de abril de 2010, e julho a setembro 
de 2010, respectivamente (fls.02/03).  
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Analisando fatos, verifica-se a efetuar a escrituração das notas fiscais de 

saída, foi desconsiderado o valor do ICMS, como não tributada tendo em vista que a 
empresa, destinatária das mercadorias, é portadora de TARE, onde goza dos 
benefícios fiscais do PROINDÚSTRIA, a partir de 31 de março de 2010. 

 
Em cláusula sexta do TARE no  2.255/2010, assegura  a isenção do ICMS 

pela acordada a fornecedor de insumos e matéria prima no processo de produção, 
industrialização, ou/e manipulação, com isso o ICMS do campo 5.11 torna-se 
improcedente. 

 
Visto, analisado e discutido o presente auto, é válido destacar que todos 

os requisitos mínimos e necessários na lavratura do auto de infração estão previstos 
no art. 35 da Lei no 1.288/01, e que são obrigações do contribuinte, para julgar o 
presente processo o Contencioso Administrativo- Tributário, como segue: 

 
Art. 44.  São obrigações do contribuinte e do responsável: 
 
II - escriturar nos livros próprios, com fidedignidade, na  
forma e nos prazos normativos, as operações ou  
prestações realizadas, ainda que contribuinte substituto 
ou substituído. 
 

Diante do exposto, conheço do recurso apresentado, dou-lhe provimento 
parcial e julgo procedente em parte as reclamações tributárias constantes no auto de 
infração no 2013/002626, reformando a decisão de primeira instância, e condenar o 
sujeito passivo ao pagamento nos valores de R$ 12.147,18 (doze mil, cento e 
quarenta e sete reais e dezoito centavos), referente ao campo 4.11, e absolver do 
valor de R$ 8.978,96 (oito mil, novecentos e setenta e oito reais e noventa e seis 
centavos), referente parte do campo 5.11 conforme termo de aditamento (fls.78/79). 

 
 

DECISÃO 
 
 

Certifico que na conformidade da ata da sessão ordinária hoje realizada, o 
Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente processo, 
decidiu, no mérito, por unanimidade, conhecer do recurso voluntário e dar-lhe 
provimento parcial, para reformando a decisão de primeira instância, julgar 
procedente em parte a reclamação tributária constante do auto de infração no 
2013/002626 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 12.147,18 (doze mil, cento e quarenta e sete reais e dezoito centavos), 
referente ao campo 4.11, mais os acréscimos legais e, absolver do valor de R$ 
8.978,96 (oito mil, novecentos e setenta e oito reais e noventa e seis centavos), 
referente ao campo 5.11. O Representante Fazendário Gaspar Maurício Mota de 
Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública Estadual. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Osmar Defante, Ricardo Shiniti Konya, Kellen 
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C. Soares Pedreira do Vale, Heverton Luiz de Siqueira Bueno, Josimar Júnior de 
Oliveira Pereira e Luiz Carlos da Silva Leal. Presidiu a sessão de julgamento aos 
vinte e cinco dias do mês de setembro de 2017, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
 
PLENÁRIO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, em Palmas - 

TO, aos oitos dias do mês de novembro de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 

Osmar Defante 
Conselheiro Relator 


