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ACÓRDÃO Nº.: 001/2008
PROCESSO Nº.: 2007/6640/500046
REEXAME NECESSÁRIO: 1.961
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: MILHOMEM & BATISTA LTDA.

EMENTA: ICMS – I Arbitramento de lucro bruto com índice determinado por 
legislação posterior ao exercício auditado. II- Redução da base de cálculo 
concedido às mercadorias vendidas em operações internas (29.41%). Lançamento 
procedente em parte. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
maioria, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, em 
relação ao contexto 7.1, julgar procedente no valor de R$ 13.220,22 (treze mil, 
duzentos e vinte reais e vinte e dois centavos), mais acréscimos legais e 
improcedente o valor de R$ 5.508,43 (cinco mil, quinhentos e oito reais e quarenta 
e três centavos), e confirmar a decisão em relação às partes julgadas 
improcedentes relativas aos contextos 4.1 no valor de R$ 2.510,56 (dois mil, 
quinhentos e dez reais e cinqüenta e seis centavos) e 8.1 no valor de R$ 2.487,09 
(dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e nove centavos). Voto contrário do 
Conselheiro Relator. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo 
Azevedo dos Santos, Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel e com 
voto vencedor João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 11 de 
fevereiro de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Marcelo Azevedo dos Santos

CONS. AUTOR DO VOTO VENCEDOR: João Gabriel Spicker

VOTO: O contribuinte foi autuado, porque deixou de recolher o ICMS na 
importância de R$ 16.603,86 (dezesseis mil seiscentos e três reais e oitenta e seis 
centavos, referente a saída de mercadorias tributadas não registradas no livro 
próprio, no valor comercial de R$ 97.669,76 (noventa e sete mil seiscentos e 
sessenta e nove reais e setenta e seis centavos, relativa ao período de 01/01/2002 
e 31/12/2002, constatado por meio de levantamento conclusão fiscal, conforme 
descrito no campo 4.1; porque deixou de recolher o ICMS na importância de R$ 
6.778,49 (seis mil setecentos e setenta e oito reais e quarenta e nove centavos), 
referente a saída de mercadorias tributadas não registradas no livro próprio, no 
valor comercial de R$ 39.873,49 (trinta e nove mil oitocentos e setenta e três reais 
e quarenta e nove centavos), relativa ao período de 01.01.2003 à 31.12.2003, 
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constatado por meio de levantamento conclusão fiscal, conforme descrito no 
campo 5.1; porque deixou de recolher o ICMS na importância de R$ 44.921,02 
(quarenta e quatro mil novecentos e vinte e um reais e dois centavos), referente a 
saída de mercadorias tributadas não registradas no livro próprio, no valor 
comercial de R$ 264.241,27 (duzentos e sessenta e quatro mil duzentos e 
quarenta e um reais e vinte e sete centavos), relativa ao período de 01.01.2004 à 
31.12.2004, constatado por meio de levantamento conclusão fiscal, conforme 
descrito no campo 6.1; porque deixou de recolher o ICMS na importância de R$ 
18.728,65 (dezoito mil setecentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos), 
referente a saída de mercadorias tributadas não registradas no livro próprio, no 
valor comercial de R$ 110.168,52 (cento e dez mil cento e sessenta e oito reais e 
cinqüenta e dois centavos), relativa ao período de 01.01.2005 à 31.12.2005, 
constatado por meio de levantamento conclusão fiscal, conforme descrito no 
campo  7.1; e, porque deixou de recolher o ICMS na importância de R$ 8.456,59 
(oito mil, quatrocentos e cinqüenta e seis reais e cinqüenta e nove centavos), 
referente a saída de mercadorias tributadas não registradas no livro próprio, no 
valor comercial de R$ 49.744,62 (quarenta e nove mil, setecentos e quarenta e 
quatro reais e sessenta e dois centavos), relativa ao período de 01.01.2006 à 
31.12.2006, constatado por meio de levantamento conclusão fiscal, conforme 
descrito no campo  8.1; 

Intimada, pessoalmente a Autuada apresentou impugnação tempestiva,  
alegando, em suma, o índice arbitrado pelo fisco, no percentual de 50% (cinqüenta 
por cento, não condiz com a realidade do mercado. Além disso, que a autuada não 
teve intenção de sonegar ou fraudar os cofres públicos, mas que seguiu o índice 
de lucro praticado no mercado de venda de materiais de construção.

A sentença de primeira instância julgou procedente em parte o AI, para 
condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários no valor de R$ 
14.093,30 (catorze mil, noventa e três reais e trinta centavos), campo 4.11, com a 
penalidade sugerida no campo 4.15; no valor de R$ 6.778,49 (seis mil setecentos 
e setenta e oito reais e quarenta e nove centavos). Campo 5.11, com a penalidade 
descrita no campo 5.15; no valor de R$ 44.921,02 (quarenta e quatro mil, 
novecentos e vinte e um reais e dois centavos), campo 6.11, com a penalidade 
tipificada no campo 6.15; no valor de R$ 11.003,46 (onze mil, três reais e quarenta 
e seis centavos), capo 7.11, com a penalidade informada no campo 7.15 e no valor 
de R$ 5.969,50 (cinco mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinqüenta
centavos), campo 8.11, com a penalidade sugerida no campo 8.15, acrescido das 
cominações legais, posto que entendeu que, para o exercício de 2002, o índice 
estabelecido era de 40%, e não 50%.
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Além disso, para o exercício de 2005 não foram consideradas as mercadorias 
sujeitas ao regime de ST e, para o exercício de 2006 não fora concedida a 
redução de base de cálculo de 29,41%.

A Representação Fazendária, fl. 198, recomenda manutenção da decisão 
prolatada em 1ª instância, e julgar procedente em parte o Auto de Infração.

Intimado da sentença de primeira instância, o Recorrente não se 
manifestou.

Em despacho datado de 11/12/2007, o Presidente do COCRE determinou o 
prosseguimento do feito, em reexame necessário, somente em relação aos 
contextos 4.11, no valor de R$ 2.510,56; 7.11, no valor de R$ 7.725,19; e, 8.11, no 
valor de R$ 2.487,09.

Analisado e discutido o presente processo conclui-se que a julgadora de 
primeira instância agiu acertadamente ao julgar improcedente o valor R$ 2.510,56 
que se refere ao exercício de 2002 constante no contexto 4 do auto de infração 
uma vez que só em 2003 entrou em vigor a resolução Sefaz nº. 1.799/02 que 
determina o índice de lucro bruto a ser praticado pelo contribuinte em referencia ao 
contexto 7 conclui-se que houve equivoco da julgadora de primeira instância que 
usa de percentuais sem embasamento para calcular o valor correspondente a 
venda de mercadorias tributadas. Em referencia ao contexto 8 é correta a 
aplicação da redução da base de cálculo de 29.41% utilizado pela julgadora.

Pelo exposto voto reformando decisão de primeira instância em relação ao 
contexto 7 aplicando a redução de base de calculo de 29,41%, e julgar procedente  
no valor de R$ 13.220,22 (Treze mil duzentos e vinte reais e vinte dois centavos) e 
improcedente o valor de R$ 5.508,43 (Cinco mil quinhentos e oito reais e quarenta 
e três centavos) e manter a decisão de primeira instância em relação às partes 
julgadas improcedentes nos contextos 4 no valor de R$ 2.510,56 (dois mil 
quinhentos e dez reais e cinqüenta e seis centavos) e no contexto 8 no valor de 
R$ 2.487,09 (Dois mil quatrocentos e oitenta e sete reais e nove centavos) do auto 
de infração nº. 2007/000103.



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 4 de 4 AI 2007/000103

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
27 dias do mês de fevereiro de 2008.

Presidente

Conselheiro autor do voto vencedor

Representação Fazendária


