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ACÓRDÃO Nº:146/2009
PROCESSO Nº: 2008/6140/500365          
RECURSO VOLUNTÁRIO Nº: 7429
RECORRENTE: WENCESLAU GOMES LEOBAS
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Exigência Fiscal Embasada em Levantamento da Conta Mercadorias. 
Utilização de Base de Cálculo na Realização do Levantamento – Falhas na 
elaboração do levantamento fiscal, por utilização da base de cálculo ao invés do 
valor contábil, acarretam a nulidade do lançamento por imprecisão da matéria 
tributável.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do lançamento por utilização de 
valores de base de cálculo, para determinação de lucro bruto operacional, argüida 
pela REFAZ, e julgar extinto o processo sem julgamento do mérito. O Sr. Ricardo 
Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública e sugere que sejam 
refeitos os trabalhos de auditoria, lavrando-se outro auto de infração, se for o 
caso. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Juscelino Carvalho 
de Brito, Elena Peres Pimentel, Fabíola Macedo de Brito e João Gabriel Spicker. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 17 de março de 2009, o conselheiro Mário 
Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa, acima citada, foi autuada a recolher ICMS na importância de 
R$13.203,35 (treze mil, duzentos e três reais e trinta e cinco centavos), referente 
a saída de mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio, conforme 
constatado através do levantamento conclusão fiscal, relativo ao período de 01.01 
à 31.12.2003. Auto de infração constituído a partir da nulificação do Auto de 
Infração nº 2005/001812.

O contribuinte apresenta impugnação, argüindo que a conduta da autora do 
procedimento não coaduna com o espírito de transparência e legalidade que deve 
nortear a relação fisco x contribuinte, que aguardará a intimação do Conselho de 
Contribuintes, quando irá falar sobre o mérito do auto de infração, para um 
colegiado, e não um julgador monocrático. 

Sentença de primeira instância foi lavrada, onde acatando a revelia, por 
não ter contraditado de fato o auto de infração na primeira fase. Que julga no 
mérito procedente no todo, para condenar o contribuinte ao pagamento do crédito 
tributário como reclamado na inicial.   



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 3 AI 2008/001032

Recurso voluntário foi impetrado pelo contribuinte, contra a sentença de 
primeira instância. Que a empresa não conseguiu até a presente data um lucro 
bruto de 25% ou 30% nas saídas, tendo em vista a concorrência na praça de 
Porto Nacional, no ramo de materiais de construção, oferecendo descontos 
promocionais e especiais aos seus clientes. Que se encontra em processo de 
liquidação, encerrando suas atividades, pagando o restante dos impostos, 
inclusive o funde de estoque para pedir a baixa de sua inscrição. Pode uma 
empresa encerrando suas atividades obter um lucro de 50%? Se estivéssemos 
obtendo esse lucro, jamais encerraríamos nossas atividades. Que o levantamento 
conclusão fiscal é notoriamente uma penalidade, o qual indexa a margem de lucro 
nas saídas das mercadorias tributadas. Conclui, requerendo a improcedência do 
auto de infração.  

A Representação Fazendária, em manifestação, diz que o auto de infração 
foi lavrado com origem no processo nº 2005/6140/500547, que foi julgado nulo por 
imprecisão da matéria tributável, por utilização dos valores base de cálculo no 
levantamento conclusão fiscal. Este processo repete os mesmos erros, pois, foi 
lavrado com embasamento no DIF, face a isso, requer a NULIDADE do mesmo.

Da análise dos autos, percebe-se que o procedimento fiscal realizado foi 
motivado pela nulidade do processo nº 2005/6140/500547, que foi julgado nulo 
pelo Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por imprecisão da matéria 
tributável, por utilização da base de cálculo no levantamento conclusão fiscal. O 
levantamento conclusão, que o substituiu, veio com os mesmos defeitos que 
provocaram sua nulidade.

Portanto, percebe-se que este levantamento deve ser nulificado, porque, 
eivado de falhas, que não consegue chegar ao quantum que efetivamente tem de 
crédito tributário a ser reclamado a título de ICMS para o Estado. Com essas 
considerações, entendo que novamente a nulidade é o melhor caminho para este 
procedimento realizado com falhas. 

De todo exposto, acolho a preliminar de nulidade do lançamento por
utilização de valores de base de cálculo, para determinação de lucro bruto 
operacional, argüida pela REFAZ, e julgo extinto o processo sem julgamento do 
mérito.

É o voto. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 21 dias do mês de maio de 2009.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


