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ACÓRDÃO Nº : 235/2010
PROCESSO Nº : 2009/6420/500131 
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.854
RECORRENTE : MAKSUD VERAS MOREIRA
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.088.479-9

EMENTA: ICMS. Omissão de Saídas de Mercadorias Tributadas. Lucro Bruto 
Auferido Inferior ao Arbitrado – Caracteriza a omissão de saídas de mercadorias 
tributadas o não alcance do índice de lucro bruto arbitrado no exercício financeiro. 

       
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 2009/001773 e condenar 
o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 634,98 (seiscentos e 
trinta e quatro reais e noventa e oito centavos), referente ao campo 4.11, mais 
acréscimos legais. O Senhor Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rubens Marcelo 
Sardinha, Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker e Elena Peres Pimentel. 
Presidiu a sessão de julgamento aos 26 dias do mês de junho de 2010, a conselheira 
Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha.

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor original de R$ 
634,98 (seiscentos e trinta e quatro reais, noventa e oito centavos), referente a saídas 
de mercadorias tributadas não registradas nos livros fiscais próprios, relativa ao período 
de 01/01/2004 a 31/12/2004, conforme foi constatado por meio do levantamento da 
conta mercadorias (conclusão fiscal).  

A autuada foi intimada por ciência direta, não apresentou impugnação, 
incorrendo em revelia conforme termo lavrado às fls. 40.

           É juntado aos autos impugnação apresentada fora do prazo.



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 3 AI 2009/001773

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração procedente em sua 
totalidade.

Não consta dos autos intimação da decisão de primeira instância.
          

O contribuinte comparece aos autos alegando o princípio da não cumulatividade, 
que deveria ser auditado só a partir de 19/10/2004; pede que seja declarado nulo o 
crédito tributário, por faltar-lhe, no seu aspecto formal, legitimidade da autora em 
responder pelo encerramento das atividades, na forma de que fora constituído crédito 
tributário inexistente. Requer que sejam deferidas novas diligências a fim de constatar o 
prazo de cinco anos que já está vencido e sendo cobrado. Por fim, pede a 
desconsideração da Sentença nº 63/2010, pela inexistência da revelia.     

A Representação Fazendária, considerando que o recurso apresentado não trata 
dos fatos deste processo, recomenda a confirmação da sentença de primeira instância 
e seja julgado procedente o auto de infração.

Em análise aos autos, ficou constatado que o contribuinte omitiu o registro de 
saídas de mercadorias tributadas, uma vez que o valor das receitas não foi suficiente 
para apresentar um lucro bruto arbitrado em 50%, conforme levantamento conclusão 
fiscal e documentação comprobatória apresentada pelo autuante. O contribuinte não 
traz ao processo qualquer alegação ou fato que possa mudar o entendimento do feito. 
Portando, entendo correta a cobrança do imposto, via auto de infração. 

Diante do exposto, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 
2009/001773 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor 
de R$ 634,98 (seiscentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos), referente ao 
campo 4.11, mais acréscimos legais. 

É o voto.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 27
dias do mês de agosto de 2010.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


