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ACÓRDÃO Nº:364/2009
PROCESSO: 2008/6140/500723
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.517
RECORRENTE: ADVOCRATA E MERCATTO IND. E COM. DE ART. OPTICOS 
LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Entradas de Mercadorias. Produtos Não Constam do Estoque e 
Tampouco Existe o Registro de Saída dos Mesmos - Constatada omissão de saída 
de mercadorias tributadas quando o levantamento físico detecta que mercadorias 
comprovadamente ingressaram na empresa e não constam do estoque e não foram 
registradas em livros fiscais de saídas.

Descumprimento de Obrigação Acessória. Omissão de Registro de Entradas – É 
cabível multa formal quando em levantamento físico ficar comprovada a existência 
de mercadorias sem o referido registro de entradas.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença para corrigir erro da 
intimação, arguida pela REFAZ. 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. 2008/001841 e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 5.515,62 (cinco mil, 
quinhentos e quinze reais e sessenta e dois centavos), R$ 2.936,03 (dois mil, 
novecentos e trinta e seis reais e três centavos) e R$ 40.327,90 (quarenta mil, 
trezentos e vinte e sete reais e noventa 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 João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, Elena 
Peres Pimentel e Raimundo Nonato Carneiro. 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 no valor de R$ 5.515,62 
(cinco mil, quinhentos e quinze reais e sessenta e dois centavos), por omissão de 
vendas de mercadorias tributadas, relativo ao exercício de 2007, detectado por meio 
do levantamento específico de mercadorias, lançadas no contexto 4. E em multa 
formal no valor total de R$ 43.263,93 (quarenta e três mil, duzentos e sessenta e 
três reais e noventa e três centavos), referente a omissão de entradas de 
mercadorias tributadas, detectado por meio do levantamento específico de 



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 3 AI 2008/001841

mercadorias, relativo ao exercício de 2007 e o período de 01/01/2008 a 31/08/2008, 
lançado nos contextos 5 e 6, respectivamente.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento, e julgou o auto de infração procedente.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância, o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo, alegando, em síntese, nulidade da 
intimação, pelo fato da mesma ter sido recebida por pessoa sem capacidade para 
tal, pois o instrumento de procuração só autorgava poderes para receber 
documentos da empresa que estavam sob guarda da Delegacia Regional e também 
referente aos da finalização da fiscalização. 

Ao final, requer que seja anulada a sentença de primeira instância, 
determinando o retorno dos autos à repartição preparadora, para que o autor do feito 
tome as devidas precauções para a correta citação do contribuinte ou de seu 
representante legal.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a nulidade 
da sentença de primeira instância e não sendo este o entendimento pede pela 
reforma da mesma.

Analisado e discutido o presente auto de infração, constata-se que a 
preliminar de nulidade da sentença para corrigir erro da intimação, argüida pela 
Representação Fazendária, não merece acatamento, uma vez que a notificação foi 
dada ao representante do contribuinte.

Em analise de mérito, referente o contexto 4, fica evidente que o contribuinte 
omitiu saídas de mercadorias tributadas, uma vez que foi efetivada a contagem 
física e detectou-se a entrada de mercadorias e as mesmas não se encontravam em 
estoque e tampouco existiam notas fiscais de saída dos referidos produtos.

Quanto aos contextos 5 e 6, que trata de cobrança de multa formal por 
omissão de registro de entradas de mercadorias, resta claro que o contribuinte não 
procedeu ao registro de entrada de mercadorias, uma vez que em contagem física 
foram encontradas mercadorias em estoque sem o devido registro de entrada das 
mesmas.

Pelo exposto, voto rejeitando a preliminar de nulidade da sentença para 
corrigir erro da intimação, arguida pela REFAZ. No mérito, conheço do recurso e 
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nego-lhe provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar 
procedente o auto de infração nº. 2008/001841 e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 5.515,62 (cinco mil, 
quinhentos e quinze reais e sessenta e dois centavos), R$ 2.936,03 (dois mil, 
novecentos e trinta e seis reais e três centavos) e R$ 40.327,90 (quarenta mil, 
trezentos e vinte e sete reais e noventa centavos), referentes aos campos 4.11 a 
6.11, respectivamente, mais acréscimos legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 28 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


