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ACÓRDÃO Nº.: 124/2008
PROCESSO Nº: 2003/6010/001074 
REEXAME NECESSÁRIO: 2056
RECORRENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL   
INTERESSADO:GONÇALVES E SILVA LTDA. ME

EMENTA: ICMS. Presunção de omissão de saídas. Divergência entre os valores 
constantes dos livros fiscais e o levantamento que institui o auto de infração. 
Presunção parcialmente afastada. Lançamento procedente em parte.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 759,35 
(setecentos e cinqüenta e nove reais e trinta e cinco centavos), referente o campo 
4.11. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, 
Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel e Raimundo Nonato Carneiro. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 27 de fevereiro de 2008, o conselheiro 
Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS, na importância de R$ 
7.174,03 (Sete mil cento e setenta e quatro reais e três centavos), referente à 
saída de mercadorias tributadas não registradas em livro próprio relativo aos 
exercícios de 1998 a 2002 e no periodo de 01/01/2003 a 31/07/2003.

A autuada foi intimada, não comparecendo ao processo incorrendo em 
revelia.

O processo é devolvido ao autuante para saneamento, que junta livro de 
registro de inventário.

O contribuinte é intimado da juntada dos documentos apresenta 
impugnação tempestiva onde alega que o auditor deixou de retificar a auditoria, 
tendo a empresa disponibilizado sua contabilidade devidamente atualizada até 
31/07/2003, elaborando levantamento onde a margem de lucro foi de 23,31% em 
1998; omissão de vendas de R$ 7.657,83 e ICMS a recolher de R$ 918,86 em 
1999; omissão de vendas de R$ 5.637,76 e ICMS a recolher de R$ 676,54 em 
2000; omissão de vendas de R$ 7.380,92 e ICMS a recolher de R$ 885,73 em 
2001; omissão de vendas de R$ 6.846,02 e ICMS a recolher de R$ 821,54 em 
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2002 e omissão de vendas de R$ 14.085,09 e ICMS a recolher de R$ 1.690,25 em 
2003.

Novamente os autos foram devolvidos ao substituto do autuante para 
manifestação sobre as divergências encontradas nos levantamento.

O substituto afirma que os demonstrativos ofertados pelo sujeito passivo 
não podem prosperar, pois os valores relativos às compras estão comprometidos, 
e faz juntada de planilhas com os valores das entradas de 1999 e 2000.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração improcedente.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomendou a 
manutenção da decisão de primeira instância.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da representação fazendária o contribuinte se manifesta alegando 
tranqüilidade uma vez que a SEFAZ-TO julga todos com justiça e equidade.

Em sessão plenária realizada aos 22 dias do mês de maio de 2006, decidiu 
o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais – TO, por unanimidade acolher a 
preliminar de nulidade da sentença de primeira instância.

Em nova sentença lavrada aos 26 dias do mês de junho de 2007 a 
julgadora de primeira instância julgou o auto de infração procedente em parte 
condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores 
de R$ 918,96, parte do com a penalidade sugerida no campo 5.15; no valor de R$ 
676,54, parte do campo 6.11 com a penalidade sugerida no campo 6.15; no valor 
de R$ 1.326,77, parte do campo 7.11 com a penalidade sugerida no campo 7.15;  
no valor de R$ 821,54 parte do campo 8.11 com a penalidade sugerida no campo 
8.15 e no valor de R$ 1.690,25 parte do campo 9.11 com a penalidade sugerida no 
campo 9.15; todos os valores acrescidos das cominações legais. E absolvendo a 
autuada dos créditos tributários nos valores de R$ 759,35; R$ 199,05; R$ 150,37; 
R$ 263,76; R$ 232,18 e R$135,26.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda pela 
manutenção da decisão de primeira instância e julgar o auto de infração 
procedente em parte.

Após tentativa de notificação e intimação da decisão de primeira instância e 
do parecer da Representação Fazendária por via postal sem obtenção de êxito a 
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mesma foi procedida por edital afixado na agencia de atendimento de Paraíso do 
Tocantins nos dias 21/11/2007 à 18/12/2007, o contribuinte não se manifestou.

Aos 21 dias do mês de janeiro de 2008 o chefe do CAT emite despacho 
para que se de prosseguimento ao feito tão somente ao valor absolvido de R$ 
759,35 (Setecentos e cinqüenta e nove reais e trinta e cinco centavos) lançados no 
contexto 4.11

Em análise ao processo em referencia ao contexto 4 ficou constatado que 
houve equivoco por parte do autor do procedimento ao detectar omissão de saídas 
de mercadorias tributadas, o contribuinte trás aos autos novos cálculos onde 
comprova com os livros de registro de apuração de ICMS e inventário que não 
houve omissão de saídas no exercício de 1998 e sim um lucro bruto auferido de 
23,31% sendo o mesmo superior que o lucro bruto arbitrado.

Face ao exposto voto pela manutenção da sentença de primeira instância e 
julgo improcedente o valor de R$ 759,35 (Setecentos e cinqüenta e nove reais e 
trinta e cinco centavos), lançado no contexto 4 do auto de infração nº. 
2003/001766.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
02 dias do mês de abril de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


