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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 117/2011
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.055
PROCESSO No: 2010/6640/500476
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/001238
SUJEITO PASSIVO: LEILA SELMA ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.034.316-0
REQUERENTE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS. LEVANTAMENTO DA CONTA MERCADORIAS – CONCLUSÃO 
FISCAL. SAÍDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS RELACIONADAS NO LIVRO 
DE INVENTÁRIO. PROCEDENTE – Prevalece a exigência tributária quando 
comprovado nos autos que houve a saída de mercadorias do estabelecimento 
comercial sem que houvesse o devido recolhimento do imposto.

RELATÓRIO

O contribuinte foi autuado por deixar de recolher o ICMS no valor de R$ 
9.035,33 (nove mil, trinta e cinco reais e trinta e três centavos), referente às saídas 
de mercadorias tributadas relacionadas no livro de inventário 2010, relativo ao 
período de 01/01/2010 a 30/03/2010, conforme foi constatado por meio do 
levantamento da conta mercadorias – conclusão fiscal.

Intimado do auto de infração, o sujeito passivo apresenta impugnação 
tempestiva, alegando que o livro de registro de inventário não demonstra a saída de 
mercadorias, mas sim o estoque existente e que sem a demonstração através de 
anexos do valor tido como infração não há como prosperar a autuação, devendo 
esta ser julgada improcedente.

Em despacho às fls. 09, a julgadora de primeira instância determina o 
retorno dos autos ao autor do procedimento para que faça a juntada do livro de 
registro de inventário com o fundo de estoque declarado em 30/03/2010 e o 
documento que comprova a baixa voluntária da empresa.

Em atendimento ao despacho, a autoridade fiscal juntou levantamento da 
conta mercadorias – conclusão fiscal, em que consta como período analisado 
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01/01/2010 a 30/04/2010, cópia do Livro de Inventário apurado em 31/12/2009, 
cópia do Livro Registro de Apuração do ICMS relativo ao período de 01/01/2010 a 
30/03/2010.

Anexou ainda cópia do Boletim de Informações Cadastrais – BIC de 
suspensão de ofício e cadastramento.

Por fim, lavrou termo de aditamento às fls. 24, que dentre outras 
alterações, modificou o valor do campo 4 para R$ 10.004,70 (dez mil, quatro reais e 
setenta centavos).

Intimado do termo de aditamento e após decorrido o prazo legal, o sujeito 
passivo não se manifestou, motivo pelo qual foi lavrado termo de revelias às fls.35 
dos autos.

O julgador de primeira instância julgou improcedente o auto de infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomenda que seja 
reformada a decisão prolatada em primeira instância para que seja julgado 
procedente o presente auto de infração.

Intimado da sentença de primeira instância e do parecer da 
Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou.

Em síntese, é o relatório.

VOTO

O auto de infração em análise se refere à falta de recolhimento de ICMS, 
referente às saídas de mercadorias tributadas relacionadas no livro de inventário 
2010, relativo ao período de 01/01/2010 a 30/03/2010, conforme foi constatado por 
meio de levantamento especial.

Visto, analisado e discutido os autos, foi possível constatar que o 
contribuinte teve o seu cadastro suspenso de ofício (fls.26/27), e sem reativação ou 
baixa voluntária, constituiu uma nova empresa denominada M L DIAS COMERCIO 
VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO ME, no mesmo endereço da autuada, 
com o mesmo nome fantasia e a mesma titular de firma individual, a senhora Maria 
Leila Dias, conforme se observa no Boletim de Informações Cadastrais – BIC 
constante às fls. 28 dos autos.

Dessa forma, foi possível constatar que na prática houve a paralisação 
das atividades da empresa, de forma involuntária, e a autoridade autuante ao 
demonstrar, por meio de seu levantamento, a movimentação ocorrida com as 
mercadorias da autuada, sem encontrar estoques finais, presumiu ter ocorrido a 
saída das mesmas.

Assim, em sua defesa, a empresa deveria ter apresentado provas 
contrárias a presunção do autuante, o que não ocorreu. Pois, conforme o art. 21 da 
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Lei 1287/2001, em que estão elencadas todas as hipóteses de presunção da 
ocorrência do fato gerador, encaixa-se ao caso em testilha o inciso V: “na data do 
encerramento da atividade do estabelecimento em relação às mercadorias 
constantes do estoque final”.

Ressalto ainda, que não se encontra nos autos o ato formal de 
encerramento das atividades da empresa, conforme determina o regulamento do 
ICMS, mas provado está que outra surgiu em seu lugar e que não foi encontrado 
estoque final no estabelecimento da autuada.

A constituição de uma nova empresa, no mesmo endereço e com a 
mesma proprietária, pressupõe ter havido transferência do estoque do antigo 
estabelecimento para o novo, no entanto, não houve qualquer comunicado da 
operação a Fazenda Pública, o que possibilitou a autoridade a lavrar o auto de 
infração e cobrar o ICMS referente a saída dessas mercadorias, que não se 
encontravam no estabelecimento mesmo estando relacionadas no livro de registro 
de inventário.

Diante do exposto, nos resta claro que é devida a exigência tributária, 
devendo ser reformada a sentença de primeira instância, para julgar procedente o 
auto de infração no 2010/001238.

É como voto.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, 
julgar procedente o auto de infração no 2010/001238 e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário no valor de R$ 10.004,70 (dez mil, quatro reais e 
setenta centavos), conforme Termo de Aditamento de fls. 24, mais acréscimos 
legais. O Sr. Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram 
da sessão de julgamento os conselheiros Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel 
Spicker, Luiz Carlos da Silva Leal e Evaniter Cordeiro Toledo. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 13 dias do mês de setembro de 2011, o conselheiro Deides Ferreira 
Lopes.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 29 dias do mês de setembro de 2011.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

Fernanda Teixeira Halum
Conselheira Relatora


