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ACÓRDÃO Nº:47/2009
PROCESSO: 2008/6640/500721         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.340
RECORRENTE: INFOTEC COM. DE PROD. DE INFORMÁTICA LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Omissão de Saída de Mercadorias Tributadas. Levantamento que 
Arbitra Índice de Lucro Bruto. - Apresenta nulidade o lançamento que utiliza 
levantamento aplicável apenas em empresas com escrita fiscal, em empresa com 
escrita contábil regular. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão do 
método de auditoria feito pelo autor, arguida pelo Presidente, para julgar extinto o 
processo sem julgamento de mérito. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública e sugere que sejam refeitos os trabalhos 
de auditoria, lavrando-se outro auto de infração, se for o caso. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho 
de Brito e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento do dia 19 de 
fevereiro 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$ 
53.040,35 (cinqüenta e três mil e quarenta reais e trinta e cinco centavos), 
referente a saída de mercadorias tributadas, não registradas no livro próprio, 
relativo aos exercícios de 2005 e 2006, lançados nos contextos 4 e 5 
respectivamente, conforme constatado por meio do levantamento conclusão 
fiscal.

A autuada foi intimada, não se manifestando ao processo em tempo hábil, 
incorrendo em revelia.

As folhas 52/53, o sujeito passivo junta impugnação intempestiva aos 
autos.

Face a revelia, a julgadora de primeira instância julgou o auto de infração 
procedente, condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários 
conforme exigidos na inicial, mais acréscimos legais.

Após tentativa sem êxito de notificar o contribuinte da sentença de primeira 
instância, por via postal, o mesmo foi intimado por edital afixado no placar da 
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Coletoria Estadual do município de Araguaina, não vindo o mesmo a manifestar-
se ao processo, sendo lavrado termo de perempção aos 19 dias do mês de março 
de 2008.

Aos 24 dias do mês de março de 2008, o contribuinte é notificado por edital 
de Cobrança Administrativa Amigável, vindo o mesmo a manifestar-se ao 
processo com recurso intempestivo, onde alega em síntese que o levantamento 
conclusão fiscal descaracterizou a escrita contábil que é efetuada pela matriz, 
preterindo a escrituração centralizada que é responsável pelo capital de todas as 
filiais. Alega, também, que a partir de primeiro de janeiro de 2007, o endereço da 
filial deixou de existir e todas as correspondências foram direcionadas para o 
logradouro da matriz de Palmas; que na ocasião houve diversos contatos via 
telefone com os fiscais e foi ressaltada a questão do endereçamento; que o 
processo fora julgado a revelia em virtude da unidade de Araguaína estar com as 
portas fechadas desde dezembro de 2006 e que, portando, não lhe fora dado o 
direito do contraditório e da ampla defesa. Finalmente, vem requerer a 
desconsideração da multa imputada à empresa e bem como a anulação do 
presente auto de infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, sugere a confirmação 
da sentença de primeira instância.

Em sessão plenária realizada aos 02 dias do mês de outubro de 2008, o 
Conselho de Contribuintes e Recursos fiscais do estado do Tocantins decidiu, por 
unanimidade, converter o julgamento em diligência a pedido do conselheiro Paulo 
Afonso Teixeira, para que o contribuinte apresente os livros, diário e razão, de 
2005 e 2006.

O contribuinte se manifesta alegando que os referido livros solicitados 
encontram-se em poder do auditor, conforme protocolo de entrega, juntado aos
autos.

Analisado e discutido o presente processo ficou constatado que a empresa 
autuada trata-se de uma filial e que dispõe de escrita contábil regular, sendo que 
a mesma mantem sua contabilidade centralizada, e o levantamento utilizado que 
arbitra o lucro bruto só pode ser utilizado em empresas que optam pelo sistema 
de escrita fiscal, portanto, o mesmo não é aplicável ao presente caso, sendo 
passível de nulidade o lançamento. 

Face ao exposto, acolho a preliminar de nulidade do lançamento por 
imprecisão do método de auditoria, argüida pelo presidente, e julgo extinto o 
processo sem análise de mérito.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
28 dias do mês de abril de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


