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ACÓRDÃO No:    228/2017 
PROCESSO No:             2014/6140/501153 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.675 
AUTO DE INFRAÇÃO No:   2014/003373 
INTERESSADO:  L. J. DE MENDONÇA EPP 
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  29.411.575-7 
REQUERENTE:   FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 

 
ICMS. OMISSÕES DE SAÍDAS. LEVANTAMENTO FINANCEIRO. 

IMPROCEDENTE – É improcedente a reclamação tributária por omissão de saídas 
tributadas para contribuinte detentor de Termo de Acordo de Regime Especial – 
TARE, com recolhimento de ICMS pelas entradas, nos termos do art. 1o, inciso I, § 
2o e 3o da Lei 1.173/2000. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário contra o 
contribuinte qualificado na peça inaugural, através do auto de infração no 
2014/003373, exigindo ICMS decorrente das omissões de saídas de mercadorias 
tributadas, nos exercícios de 2009 e 2010. 

 
Foram anexados aos autos levantamentos financeiros, nota de 

esclarecimento, relação de livros mercantis, requerimento de empresário, 
enquadramento de empresa de pequeno porte, documentos de informações fiscais, 
intimações, declarações de informações econômico-fiscais da pessoa jurídica e 
livros de registros de apuração do ICMS (fls. 04/72). 
 

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal (fls. 74), 
apresentando impugnação às fls. 76/81, através de advogado legalmente 
constituído, com as seguintes alegações: 

 
Que é beneficiária da Lei no 1.173/00 e dispensada do recolhimento de 

qualquer outro recolhimento do ICMS, senão daquele devido na entrada do gado 
vivo destinado ao abate no seu estabelecimento; que a Cláusula Primeira, 
Subcláusula Primeira do TARE 2.119/2009 foi simplesmente ignorada pelo auditor 
fiscal; que é incontroverso que a empresa é sujeita ao regime especial de tributação 
e não pode ser compelida a recolher o ICMS respectivo a todas as operações de 
saídas; que todo gado vivo adquirido pela empresa é destinado ao abate no seu 
estabelecimento e teve o ICMS recolhido dentro dos prazos legais, o que foi 
confirmado pelo auditor fiscal; que foi autuada em 18/12/2014 e o Estado perdeu o 
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direito de cobrar da empresa o ICMS supostamente devido referente ao período de 
01.01.2009 a 13.10.2009.  

 
Fez juntada de procuração, requerimento de empresário, comprovante de 

inscrição e de situação cadastral, documentos especiais e Termo de Acordo de 
Regime Especial no 2.119/2009 (fls. 82/87). 

 
A Julgadora de Primeira Instância devolveu o processo ao autor do 

procedimento (fls. 90/91) para saneamento. O substituto do autuante lavrou termo 
de aditamento às fls. 92/93, retificando os contextos, as infrações e as penalidades. 

 
O sujeito passivo foi intimado do aditivo por edital (fls. 96), mas não se 

manifestou. 
 
Encaminhado para julgamento, foi lavrada Sentença às fls. 100/105 

decidindo pela improcedência do auto de infração com fundamento no fato de que o 
sujeito passivo é um frigorífico e constata-se que as mercadorias adquiridas têm o 
ICMS antecipado quando das suas aquisições, conforme determinado no TARE e 
escriturado no livro de registro de apuração do ICMS, sendo indevidas as cobranças 
de ICMS novamente quando das suas vendas; que a presunção da ocorrência do 
fato gerador do imposto apurada em levantamento financeiro há que se reportar tão 
somente às saídas de mercadorias tributáveis. 

 
Em razão da decisão desfavorável à Fazenda Pública, os autos foram 

remetidos à Representação Fazendária, em reexame necessário, que vê falta de 
clareza e objetividade do auto de infração, face à discrepância entre o imposto 
apurado no levantamento fiscal, a narrativa no auto e sua respectiva infração; que se 
manifesta pela nulidade do auto de infração por cerceamento da defesa e, se assim 
não entender o Egrégio Conselho, que seja mantida a decisão de primeira instância. 
(fls. 106/108). 

 
Notificado da sentença e do parecer da REFAZ por edital (fls. 111), o 

sujeito passivo não se manifestou. 
 
É o relatório. 

 
 
VOTO  
 

 
O auto de infração em análise refere-se às omissões de saídas de 

mercadorias tributadas apuradas através dos levantamentos financeiros. 
 
A empresa é portadora de Termo de Acordo de Regime Especial que lhe 

concede os benefícios da Lei no 1.173/2000 e dispensada de qualquer outro 
recolhimento do ICMS, senão do devido na entrada do gado vivo destinado ao 
abate, conforme disposto no art. 1º, inciso I, §§ 2º e 3º da referida lei. Vejamos o que 
diz: 
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Art. 1º.  É facultado ao contribuinte, regularmente cadastrado e 
estabelecido no território do Estado do Tocantins, reduzir a base de 
cálculo do ICMS de forma que a carga tributária efetiva resulte da 
aplicação da alíquota de:  
  
I - 3% nas operações internas com gado vivo (bovino, bufalino e 
suíno) destinado ao abate; 
 
(...) 
  
§ 2º O imposto mencionado nos incisos I, II e V será devido no 
momento da entrada dos animais  no estabelecimento abatedor, na 
conformidade de ato baixado pela Secretaria da Fazenda. (Redação 
dada pela Lei 1.707 de 06.07.06). (grifo nosso) 
  
§ 3º É dispensado qualquer outro recolhimento do imposto  nas 
operações internas subseqüentes  praticadas por estabelecimento 
abatedor, com carnes resultantes do abate de gado (bovino, bufalino 
e suíno), vedado o destaque do imposto. (grifo nosso) 

 
Com isto, acertadamente, a julgadora de primeira instância decidiu pela 

improcedência do feito, com fundamento no fato de que o sujeito passivo é um 
frigorífico e as mercadorias adquiridas têm o ICMS antecipado quando das suas 
aquisições, conforme determinado na Cláusula Primeira, Subcláusula Primeira do 
TARE no 2.119/2009. 

 
Portanto, entendo que são indevidas quaisquer cobranças de ICMS por 

omissões de saídas de produtos resultantes do abate do gado, cujo obrigação 
tributária foi cumprida no momento da entrada, conforme disposição legal. 

 
Desta forma, entendo que nenhum ilícito foi cometido pelo sujeito passivo, 

em relação ao pagamento do ICMS, assim voto pela manutenção da sentença de 
primeira instância, que decidiu pela improcedência do auto de infração no 
2014/003373. 
 
 
DECISÃO 

 
 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 

processo, decidiu, no mérito, por unanimidade, em reexame necessário, para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar improcedentes as reclamações 
tributárias constantes do auto de infração no 2014/003373 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$ 807.738,65 (oitocentos e sete 
mil, setecentos e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos) e R$ 1.762.669,52 
(um milhão, setecentos e sessenta e dois mil, seiscentos e sessenta e nove reais e 
cinquenta e dois centavos), referentes aos campos 4.11 e 5.11. O representante 
fazendário João Alberto Barbosa Dias fez sustentação oral pela Fazenda Pública 
Estadual. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Denise Baiochi 
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Alves, Osmar Defante, Ricardo Shiniti Konya, Kellen C. Soares Pedreira do Vale, 
Heverton Luiz de Siqueira Bueno e Josimar Júnior de Oliveira Pereira. Presidiu a 
sessão de julgamento aos vinte e sete dias do mês de novembro de 2017, o 
conselheiro Suzano Lino Marques. 
 
 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, em Palmas – TO, aos 07 dias do mês de dezembro de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

Denise Baiochi Alves 
Conselheira Relatora Suplente 


