
ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 1 de 3 AI 2007/005209

ACÓRDÃO Nº:247/2009
PROCESSO: 2007/7040/500134      
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.550
RECORRENTE: STEMPIEM & COELHO LTDA - ME 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Omissão de Saída de Mercadorias Tributadas. Lucro Bruto Auferido 
Inferior ao mínimo esperado de empresas sem escrituração regular- Caracterizada a 
omissão de saída de mercadorias tributadas quando não atingido o lucro legalmente 
estabelecido para empresas nessa condição.

ICMS. Levantamento Básico do ICMS. Falta de Recolhimento do Imposto – Simples 
alegações não ilidem a exigência tributária calcada em levantamento tecnicamente 
bem elaborado. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 2007/005209 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 
3.315,14 (três mil, trezentos e quinze reais e quatorze centavos), R$ 9.462,68 (nove
mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos) e R$ 119,09 
(cento e dezenove reais e nove centavos), referentes os campos 4.11 a 6.11, 
respectivamente, mais acréscimos legais. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo 
fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho 
de Brito e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento do dia 13 de maio 
de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: A empresa foi autuada em três contextos. Nos campos 4.1 e 6.1, por deixar 
de recolher ICMS no valor de R$ 3.434,23 (Três mil, quatrocentos e trinta e quatro 
reais e vinte três centavos) referente a saída de mercadorias tributadas, não 
registradas no livro próprio, relativo aos exercícios de 2006 e 2007, constatado por 
meio do levantamento conclusão fiscal. No campo 5.1, por deixar de recolher ICMS 
no valor de R$ 9.462,68 (Nove mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta 
e oito centavos), relativo ao exercício de 2007, constatado por meio do levantamento 
básico do ICMS.

A autuada é intimada, apresentou impugnação alegando que no levantamento 
conclusão fiscal o auditor considerou o valor de R$ 249.625,25, como valor das 
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vendas de mercadorias tributadas, quando na verdade o valor correto das vendas 
tributadas foi de R$ 281.097,30, conforme cópias do livro de apuração em anexo, se 
o auditor tivesse considerado o valor correto das vendas tributadas não haveria 
omissão de saídas de mercadorias tributadas.

No campo 5, o auto de infração está baseado no levantamento Básico do 
ICMS e o autor do procedimento não considerou o fato de a empresa estar 
enquadrada ao simples nacional e que os valores devidos do ICMS foram recolhidos 
em 12/12/2007, conforme cópias dos DARE’s e comprovantes de recolhimento, e no 
campo 6, o valor que está sendo cobrado pelo auditor foi recolhido na devida 
competência, com multas e juros, conforme DARE e comprovante de pagamento em 
anexo.

Ao exposto requer a improcedência do auto de infração.

Em despacho de folhas 61/62, o julgador de primeira instância volve os autos 
ao autor do procedimento para que se manifeste quanto à impugnação apresentada, 
o mesmo manifesta-se reiterando os valores da peça inicial, sendo que todos os 
valores lançados no livro já estavam com a base de calculo reduzida em 29.41%.

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários conforme exigidos na inicial, mais acréscimos 
legais.

Intimado da sentença de primeira instância, o contribuinte apresentou recurso 
voluntário com as mesmas alegações da impugnação, acrescentando que no 
despacho de fls. 63, o auditor relata claramente que os valores retirados dos livros já 
estavam com base de cálculo reduzida em 29,41%, portanto, acha um absurdo não 
entender o julgador que este valor reduzido já está dizendo que é menor que o valor 
das vendas tributadas.

Requer a improcedência do auto de infração em todos os contextos.

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

Em analise aos autos, 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 vendidas. 
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Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 
2007/005209 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 3.315,14 (três mil, trezentos e quinze reais e quatorze centavos), R$ 
9.462,68 (nove mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos) 
e R$ 119,09 (cento e dezenove reais e nove centavos), referentes os campos 4.11 a 
6.11, respectivamente, mais acréscimos legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 15 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


