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ACÓRDÃO Nº: 185/2009
PROCESSO: 2008/6640/500134      
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.584
RECORRENTE: M. A. DE MOURA & CIA LTDA. 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Omissão de Saída de Mercadorias Tributadas. Lucro Bruto Auferido 
Inferior ao Arbitrado - Caracterizada a omissão de saída de mercadorias tributadas 
quando não atingido o lucro bruto arbitrado.

Mercadorias Existentes no Estoque em 31/12/2004. Inclusas no Regime de 
Substituição Tributária – Obrigatoriedade do Recolhimento do ICMS/ST sobre o 
estoque existente quando da alteração do sistema de tributação.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade da intimação do auto de infração, 
arguida pela Recorrente. No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-
lhe provimento para confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente 
o auto de infração de nº 2008/000569 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário nos valores de R$9.456,71 (nove mil, quatrocentos e cinquenta e 
seis reais e setenta e um centavos), R$39.053,10 (trinta e nove mil, cinquenta e três 
reais e dez centavos), R$37.522,32 (trinta e sete mil, quinhentos e vinte e dois reais 
e trinta e dois centavos), referentes os campos 4.11 a 6.11, respectivamente, 
conforme Termo de Aditamento de fls. 23/24, mais acréscimos legais. 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 07 de maio de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em diversos contextos. Nos campos 4.1 e 5.1, por 
deixar de recolher ICMS no valor total de R$ 55.709,99 (cinqüenta e cinco mil, 
setecentos e nove reais e noventa e nove centavos), referente a saída de 
mercadorias tributadas, não registradas no livro próprio, relativo aos exercícios de 
2003 e 2004, constatado por meio do levantamento conclusão fiscal. No campo 6.1, 
por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 40.933,50 (Quarenta mil, novecentos e 
trinta e três reais e cinqüenta centavos), referente a parcela do imposto devido por 
substituição tributária sobre mercadorias constantes do documento de informação 
fiscal – DIF, 31/12/2005.



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 3 AI 2008/000569

Após tentativa de intimar por AR, sem êxito, o contribuinte foi intimado por 
edital em 15/04/2008, o mesmo não compareceu ao processo, sendo lavrado termo 
de revelia às folhas 19.

Às folhas 23/24, o autor do procedimento lavra termo de aditamento alterando 
o campo 5.1 para R$ 39.053,10 (Trinta e nove mil e cinqüenta e três reais e dez 
centavos) e o campo 6.1 para R$ 37.522,32 (Trinta e sete mil, quinhentos e vinte e 
dois reais e trinta e dois centavos). 

O contribuinte é intimado por edital do temo de aditamento, não se 
manifestando.

A julgadora de primeira instância, face à revelia, julgou o auto de infração 
procedente.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo, arguiu preliminar de nulidade, posto que 
não houve intimação do processo administrativo, onde o julgador de primeira 
instância fez constatar que a intimação do contribuinte ocorreu por edital, uma vez 
que, não conseguiu intimá-lo via postal, no entanto, não deixou explicada qual a 
dificuldade para localizar o contribuinte. No mérito, diz que a aplicação do ICMS 
substituição tributaria relativo aos estoques constantes em 31/12/2004, deveria 
produzir efeitos a partir de abril de 2005, incontestavelmente tal legislação contraria 
os princípios constitucionais. Diz também que usar a presunção como técnica para a 
comprovação indireta da ocorrência do fato jurídico tributário, afeta o princípio da 
capacidade contributiva. Finalmente, requer a improcedência do auto de infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância que julgou o auto de infração 
procedente.

Analisado e discutido o presente processo ficou constatado quanto à 
preliminar de nulidade da intimação, argüida pela recorrente, que a mesma não deve 
prevalecer, pois o endereçamento da correspondência que consta da intimação do 
auto de infração é exatamente a mesma da intimação da sentença de primeira 
instância e como se pode ver o contribuinte tomou ciência da mesma, uma vez que 
compareceu aos autos impetrando recurso.

Em análise de mérito dos contextos 4 e 5, conclui-se que o contribuinte 
deixou de registrar saídas de mercadorias tributadas e consequentemente o 
recolhimento do ICMS relativo a tais saídas, uma vez que as vendas efetuadas não 
foram suficientes para cobrirem o custo e o lucro arbitrado sobre as mercadorias 
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vendidas. Quanto ao contexto 6, que está exigindo ICMS/ST sobre as mercadorias 
existentes no estoque em 31/12/2004, que passaram a este sistema de tributação a 
partir de 01/01/2005, o qual o contribuinte deveria recolher o valor do referido 
imposto de forma parcelada, percebe-se que o mesmo não efetuou o pagamento do 
mesmo.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade da intimação do auto de 
infração, arguida pela Recorrente. No mérito, conheço do recurso e nego-lhe 
provimento para confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o 
auto de infração de nº 2008/000569 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário nos valores de R$9.456,71 (nove mil, quatrocentos e cinquenta e 
seis reais e setenta e um centavos), R$39.053,10 (trinta e nove mil, cinquenta e três 
reais e dez centavos), R$37.522,32 (trinta e sete mil, quinhentos e vinte e dois reais 
e trinta e dois centavos), referentes aos campos 4.11 a 6.11, respectivamente, 
conforme Termo de Aditamento de fls. 23/24, mais acréscimos legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 17 dias do mês de junho de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


