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ACÓRDÃO Nº: 047/2011
PROCESSO Nº: 2010/7000/500072
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.891
RECORRENTE: MARCORÉLIO GONÇALVES TOLENTINO ME.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSC. ESTADUAL: 29.375.460-8

EMENTA: Lucro Bruto Arbitrado Superior ao Apurado. Omissão de Saídas de 
Mercadorias Tributadas – Legítima a exigência do imposto quando não atingida a 
margem de lucro bruto arbitrado.

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 2010/000699 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
28.075,32 (vinte e oito mil, setenta e cinco reais e trinta e dois centavos), referente 
ao campo 4.11, mais acréscimos legais. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel, Luciene Souza Guimarães Passos e 
Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 02 dias do mês de 
março de 2011, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 
28.075,32 (vinte oito mil e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos), referente a 
omissão de saída de mercadorias tributadas não registradas no livro próprio, relativo 
ao exercício de 2006, constatado por meio do levantamento da conta mercadorias 
conclusão fiscal.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

A julgadora de primeira instância não conheceu da impugnação, e julgou o 
auto de infração procedente face à revelia.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo, argüiu preliminar de nulidade da 
sentença, uma vez que recebeu a intimação por via postal aos 12 dias do mês de 
maio de 2010 e apresentou recurso em 01/06/2010, portanto, não se encontrava 
revel, e que para efeito de prova da data do recebimento do AR envia em anexo 
cópia do histórico do objeto emitido via internet.

No mérito, alega que no período auditado o auditor fiscal registrou no 
levantamento conclusão fiscal, comparativo do valor adicionado apurado com o valor 
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adicionado arbitrado, no campo 2, compras de mercadorias para comercio ou 
indústria, mercadorias tributadas no valor de R$ 763.123,79, e que após ter efetuado 
o levantamento constatou que o valor correto é de R$ 624.840,45, portanto, uma 
diferença de R$ 138.283,34 a menor do que o analisado. Ao final, pede pela 
improcedência do auto de infração.

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

Em sessão plenária realizada aos 28 dias do mês de setembro de 2010, o 
Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Tocantins decidiu acatar a 
preliminar de nulidade da sentença por não apreciar a tempestividade da 
impugnação.

Em nova sentença a julgadora de primeira instância julgou o auto de infração 
procedente, condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário 
conforme exigido na inicial, mais acréscimos legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário alegando que o valor correto das compras é de R$ 
628.010,84 e não R$ 763.123,79 como lançado pelo autuante, sendo que desta 
forma o auto de infração é improcedente.

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

Visto, analisado e discutido o presente processo que exige ICMS por meio do 
levantamento Conclusão Fiscal, como se percebe nos autos o contribuinte não 
atingiu o índice de valor adicionado arbitrado, fato este que enseja a presunção de 
omissão de saídas de mercadorias tributadas.

Em seu recurso o contribuinte apresenta valores divergentes dos encontrados 
pela autoridade lançadora, porém, os valores a que o mesmo se refere trata-se de 
valores base de cálculo, quando os valores utilizados no lançamento são os valores 
contábeis, portanto, está correto o levantamento efetuado pela autoridade lançadora.

Pelo exposto no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 
2010/000699 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 28.075,32 (vinte e oito mil, setenta e cinco reais e trinta e dois centavos), 
referente ao campo 4.11, mais acréscimos legais.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 
21 dias do mês de março de 2011.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


