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ACÓRDÃO Nº:298/2009
PROCESSO: 2008/6860/500979      
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.481
RECORRENTE: JOSÉ EDMILSON RIBEIRO DA SILVA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Comprovação de Entrada das Mercadorias. Referidos Produtos Não 
Constam do Estoque e Tampouco Existem Notas Fiscais de Saídas dos Mesmos –
É constatada a omissão de saída de mercadorias tributadas quando o levantamento 
físico detecta que mercadorias comprovadamente ingressaram na empresa e não 
constam do estoque ou foram registradas em livros fiscais suas saídas.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por maioria, 
rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por falta de provas do ilícito, arguida 
pela Recorrente. Votos contrários dos conselheiros João Gabriel Spicker e 
Raimundo Nonato Carneiro. 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 2008/001762 e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário no valor de R$ 4.141,41 (quatro mil, cento e 
quarenta e um reais e quarenta e um centavos), 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, Raimundo Nonato Carneiro e Mário Coelho Parente. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 26 de maio de 2009, o conselheiro Mário 
Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
4.141,41 (Quatro mil, cento e quarenta e um reais e quarenta e um centavos), 
referente a saída de mercadorias desacobertadas de documentos fiscais 
correspondentes, conforme detectado por meio do levantamento específico de 
mercadorias conclusão, relativo ao exercício de 2006.

A autuada foi intimada, não se manifestando aos autos, incorrendo em 
revelia.

A julgadora de primeira instância acatando a revelia julgou o auto de infração 
procedente, condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários 
conforme exigidos na inicial, mais acréscimos legais.
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Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo, arguiu preliminar de nulidade do auto de 
infração por não cumprir o que dispõe o artigo 35, IV da Lei 1.288/01, uma vez que o 
lançador não juntou cópias de todos os documentos que dão sustentação ao auto de 
infração, resumindo-se apenas às cópias do termo de abertura e encerramento do 
livro de inventário, indaga, onde estão os livros de entradas e saídas; portanto, o 
fisco deixou o ônus da prova com o acusado, invertendo a posição do réu e jogando 
por terra todo o ordenamento jurídico vigente no país.

No mérito, diz que desnecessária se torna qualquer argumentação, já que o 
auto de infração ora discutido ficou completamente sem sentido face às alegações 
citadas e também por estar o levantamento errado, pois o lançador atribuiu valor de 
base de cálculo diferente da que preceitua a Legislação Tributária vigente.

Ao final, requer que seja julgado improcedente o auto de infração.

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

Em análise aos autos, entendo que a preliminar de nulidade do lançamento, 
pelo fato do autor do procedimento não ter juntado cópia de todos os documentos 
necessários, argüida pelo contribuinte, merece acatamento, porém, o Conselho de 
Contribuinte e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins, em sua maioria, entende 
que bastam os levantamentos apresentados pela fiscalização para que se configure 
a infração cometida, portanto, como sou voto vencido, acato o entendimento deste 
conselho e passo a análise do mérito.

No mérito, entendo que o levantamento específico de mercadorias comprova 
que ouve a omissão das saídas sem a respectiva emissão de documento fiscal e o 
conseqüente recolhimento do imposto, uma vez que houve a entrada das 
mercadorias e as mesmas não se encontravam no estoque e tampouco haviam 
documentos fiscais que acobertassem as operações de saídas dos mesmos. 

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração 
nº2008/001762 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 4.141,41 (quatro mil, cento e quarenta e um reais e quarenta e um 
centavos), mais acréscimos legais.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 15 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


