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ACÓRDÃO Nº:490/2008
PROCESSO Nº: 2007/6500/500062
REEXAME NECESSÁRIO: 2097
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
RECORRIDA: NEURENY SOUSA BRITO E SOUSA

EMENTA: MULTA FORMAL – Levantamento Conclusão Fiscal. - Inadequado para 
apurar omissão de saídas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição 
tributária.  Arbitramento de margem de lucro para esse tipo de mercadoria, vedado 
pela legislação tributária. Lançamento improcedente.

DECISÃO: Decidiu no mérito, por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a 
decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração nº 
2007/001034 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$. 
1.125,85 (um mil, cento e vinte cinco reais e oitenta e cinco centavos). O Sr. Ricardo 
Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os Conselheiros Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker, Paulo 
Afonso Teixeira e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento do dia 16 
de julho de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: O contribuinte foi autuado conforme contexto: 
4.1 - Multa Formal – referente à omissão de saída de mercadorias com ICMS retido 
na fonte (sujeito ao regime de substituição tributária), não registrado no livro fiscal 
próprio, no valor comercial de R$. 11.258,50, relativo ao período de 01.01.2002 a 
31.12.2002, sujeitando-se a penalidade aplicável de R$. 1.125,85 (um mil, cento e 
vinte cinco reais e oitenta e cinco centavos), conforme faz prova o Levantamento 
Conclusão.

Notificado via postal, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva, 
aduzindo: que as mercadorias sujeitas a substituição tributaria já trazem embutida no 
seu valor de margem agregada para fins do cálculo do ICMS, e que o Estado não 
pode impor o valor a ser utilizado pela empresa em suas vendas, visto que as 
empresas do setor farmacêutico são obrigadas a obedecer a tabela da ANVISA, e 
que nesta tabela a margem de lucro nunca chega ao percentual de 40%, requerendo 
para que seja julgado improcedente o auto de infração.

A julgadora de primeira instancia em sentença relatou que o Termo de 
Revelia de fls. 08 deve ser declarado sem efeito, visto ter sido lavrado antes de 
decorrido o prazo para apresentação da impugnação.



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 2 AI 2007/001034

Que o Levantamento de Conclusão Fiscal é inadequado para apurar omissão 
de saídas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributaria, visto que é 
vedado pela legislação tributaria, o arbitramento de margem de lucro bruto para esse 
tipo de mercadoria, julgando improcedente o auto de infração.

A representação fazendária, em sua manifestação, recomendou pela 
confirmação da sentença de primeira instancia.

Muito embora intimada da sentença de primeira instância e parecer da 
REFAZ, o contribuinte não se manifestou.

Diante do exposto, entendo que direito assiste ao contribuinte. O 
Levantamento de Conclusão Fiscal é inadequado para apurar omissão de saídas de 
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributaria, visto que é vedado pela
legislação tributaria o arbitramento de margem de lucro bruto para esse tipo de 
mercadoria. Descaracterizada a infração denunciada, julgo improcedente o Auto de 
Infração nº 2007/001034, e consequentemente, absolvo o sujeito passivo do 
pagamento do crédito tributário reclamado na peça inicial.

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

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


