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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 104/2011
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.051
PROCESSO No: 2010/6640/500715
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/002178
SUJEITO PASSIVO: ARAFERROS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.386.489-6
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

I – ICMS. SAÍDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS E NÃO 
REGISTRADAS NO LIVRO PRÓPRIO. VENDAS BRUTAS. UTILIZAÇÃO DE 
VALOR BASE DE CÁLCULO AO INVÉS DE VALOR CONTÁBIL – Não deve 
prevalecer o valor da omissão de saídas encontrado por meio de levantamento que 
se utilizou de dado impróprio para o cálculo das vendas brutas.

II – ICMS. LEVANTAMENTO DA CONTA MERCADORIAS –
CONCLUSÃO FISCAL. Caracteriza omissão de saídas de mercadorias tributadas 
quando a margem de lucro bruto auferida for inferior a arbitrada. 

RELATÓRIO

O contribuinte foi autuado em cinco campos. Nos campos 4 a 7, por 
deixar de recolher o ICMS no valor total de R$ 540.139,23 (quinhentos e quarenta 
mil, cento e trinta e nove reais e vinte e três centavos), referente as saídas de 
mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio, relativo aos exercícios de 
2007 a 2009, comprovado por meio do Levantamento da Conta Mercadorias -
Conclusão Fiscal, e ao exercício de 2005, comprovado por meio do Levantamento 
Financeiro.

No campo 8, o contribuinte deverá recolher ao Tesouro Estadual, a título 
de Multa Formal, o valor de R$ 1.360,00 (mil e trezentos e sessenta reais), referente 
ao extravio dos documentos fiscais relacionados, constantes do Boletim de 
Ocorrência no 024/2010 emitido em 14/09/2010, relativo ao período de 14/09/2010 a 
29/09/2010.



2

O sujeito passivo foi intimado via postal, apresentando impugnação 
tempestiva, aduzindo que em 2007 efetuou o lançamento de compras por um valor a 
menor do que o real registrado no livro de registro de entradas e que reconhece a 
existência em parte de uma omissão de saídas de mercadorias tributadas, 
concordando em recolher o ICMS no valor de R$ 8.654,46, referente ao campo 4.

Em relação ao campo 5, aduz que a autuante deixou de inserir uma 
devolução de compras no valor de R$ 18.348,00 de acordo com a nota fiscal no

1089, dessa feita, contesta o valor das vendas brutas, pois a autuante utilizou os 
valores de base de cálculo e não os valores contábeis do livro de registro de saídas.

No campo 6, alega que o levantamento referente ao exercício de 2009 
não exclui da soma do inventário as mercadorias sujeitas ao regime de substituição 
tributária, e que durante o prazo recursal encontrou algumas notas fiscais série D-1 
de saídas de mercadorias tributadas, que por uma falha da empresa não foram 
enviadas anteriormente ao contador para serem lançadas. Assim, a recorrente 
reconhece prontamente o débito fiscal no valor de R$ 82.038,98.

Quanto ao campo 7, diz que em 2005 a receita de fornecedores em 
aberto não foi discriminada, que reconhece a omissão de saídas, concordando em 
recolher aos cofres públicos o ICMS no valor de R$ 722,44.

Fez juntada de planilha de cálculos, Documento de Arrecadação de 
Receitas Estaduais, levantamento conclusão fiscal e financeiro e termo de acordo de 
parcelamento de crédito tributário (fls.332).

O processo foi devolvido a autoridade autuante (fls.336/337), que lavrou 
termo de aditamento às fls.339/342 retificando os contextos descritos nos campos 
4.1 a 8.1, as bases de cálculo informadas nos campos 4.8 a 7.8, os valores 
originários lançados nos campos 4.1 a 7.1 e a infração tipificada no campo 7.13.

Intimada do termo de aditamento, a autuada comparece aos autos 
contestando os levantamentos dos exercícios de 2008 e 2009 com as mesmas 
alegações anteriores.

A julgadora de primeira instância julgou procedente em parte o auto de 
infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
confirmação da decisão prolatada em primeira instância.

Intimado da sentença de primeira instância e do parecer da REFAZ o 
contribuinte apresentou recurso voluntário alegando em síntese que a auditora 
saneou a soma do Livro de Registro de Inventário, excluindo os valores das 
mercadorias sujeitas a substituição tributária, no entanto, a retificação realizada 
ignorou o valor do saldo de estoque final de mercadorias tributadas existente em 
31/12/2009 no valor de R$ 1.051.392,10 (um milhão, cinquenta e um mil, trezentos e 
noventa e dois reais e dez centavos), constante no Livro de Registro de Inventário 
do exercício de 2009 entregue em 18/01/2011 com parecer favorável a retificação
(fls.379).
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A auditoria também elaborou levantamento comparativo de saídas 
abrangendo somente o período de 01/01/2009 a 30/06/2009, ignorando a retificação 
da GIAM via internet dos meses de julho, agosto e setembro de 2009.

Assevera ainda, que está ciente da exclusão da espontaneidade em 
razão da retificação posterior a lavratura do auto, no entanto, demonstra em sua 
defesa que a irregularidade cometida não importou em prejuízo ao erário, e que no 
momento em que não foi considerada a retificação no levantamento elaborado 
ocorreu o cerceamento do direito de defesa do contribuinte devendo ser nulo o 
presente auto de infração.

Em nova manifestação, a Representação Fazendária recomenda pela 
manutenção da sentença prolatada em primeira instância.

VOTO

O auto de infração em análise se refere a cobrança do ICMS pelas saídas 
de mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio, relativo aos exercícios 
de 2007 a 2009 e ao exercício de 2005, e cobrança de Multa Formal pelo extravio 
dos documentos fiscais relacionados, constantes do Boletim de Ocorrência no

024/2010 emitido em 14/09/2010, relativo ao período de 14/09/2010 a 29/09/2010.

O sujeito passivo reconheceu e parcelou as autuações referentes aos 
campos 4, 7, 8 e parte do campo 5, estando em julgamento apenas o campo 6 e 
parte do campo 5.

Em relação a parte do campo 5, a autuada alega que a auditora não 
considerou em seu levantamento uma devolução de compras no valor de R$ 
18.348,00, contestando também a utilização dos valores de base de cálculo e não 
dos valores contábeis do livro de registro de saídas para o cálculo das vendas 
brutas, e por isso reconheceu o débito fiscal apenas no valor de R$ 7.384,98.

Ocorre que a devolução de compras alegada não pode ser considerada, 
uma vez que não foi anexada aos autos a nota fiscal nº 1089 para a comprovação 
da natureza da operação.

No tocante a utilização dos valores base de cálculo e não do valor 
contábil para o cálculo do valor das vendas brutas, entendo caber razão a autuada. 
Refazendo-se os cálculos do levantamento constante às fls. 346 dos autos, 
considerando o valor das vendas brutas pelo valor contábil de R$ 512.369,64, 
chegou-se a uma omissão de saídas no valor de R$ 70.963,08 e o valor para 
recolhimento de R$ 12.063,72.

O valor originário do campo 5, conforme termo de aditamento as fls.340 é 
de R$ 18.570,40, dessa forma o sujeito passivo deve ser absolvido do valor de R$ 
6.506,68 e condenado no valor de R$ 12.063,72.

O contribuinte reconheceu e parcelou o valor de R$ 7.384,98, restando o 
valor de R$ 4.678,74 que deverá ser recolhido aos cofres públicos.
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No campo 6, a autuada apresenta recurso voluntário contestando a 
condenação que lhe foi imposta no valor de R$ 377.067,85, em razão de não ter 
sido considerada a retificação do livro de registro de inventário na auditoria 
realizada.

No entanto, é importante ressaltar que a referida retificação ocorreu após 
a lavratura do auto de infração, e mesmo que tenha sido homologada pela Delegacia 
Regional Tributária, a solicitação de retificação se deu em 18.01.2011 (fls. 378/ 380), 
sob a alegação de terem sido encontradas notas fiscais de série D-1, anteriormente 
extraviadas conforme Boletim de Ocorrência constante nos autos, ou seja, após o 
procedimento de constituição do crédito tributário que ocorreu em 30.09.10.

Dessa forma, entendo que deve prevalecer o levantamento conclusão 
fiscal (fls. 348) elaborado pela autoridade autuante, uma vez que o valor das 
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária foi devidamente separado e 
os demais valores se encontram em conformidade com o registrado nos livros 
fiscais.

É como voto.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais:

a) no mérito, por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a 
decisão de primeira instância, na parte que julgou improcedente o auto de infração 
no 2010/002178 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de 
R$ 6.506,68 (seis mil, quinhentos e seis reais e sessenta e oito centavos), referente 
ao campo 5.11.

b) no mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe 
provimento para, confirmar a decisão de primeira instância na parte que julgou 
procedente o crédito tributário constante do campo 6.11 do auto de infração no

2010/002178 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 377.067,85 (trezentos e setenta e sete mil, sessenta e sete reais e 
oitenta e cinco centavos), alterado pelo termo de aditamento de fls. 340, 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, Deides Ferreira Lopes e Luiz Carlos da Silva Leal. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 12 dias do mês de agosto de 2011, o conselheiro Edson 
Luiz Lamounier.

Estão definitivamente julgados pela r. sentença os valores de: campo 
4.11, R$ 8.654,46, TA fls. 339 (parcelado); campo 5.11, R$ 7.384,98 (parcelado) e 
R$ 4.678,74 TA fls. 340; campo 7.11, R$ 629,32 (parcelado) e campo 8.11, R$ 
1.340,00 e R$ 20,00 que não atingiu o valor de alçada.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 22 dias do mês de agosto de 2011.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

Fernanda Teixeira Halum
Conselheira Relatora


