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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 108/2011
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.048
PROCESSO No: 2010/6640/500144
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/000387
SUJEITO PASSIVO: CICERA MARIA DE SOUSA- ME
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.039.703-0
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

I – ICMS. LEVANTAMENTO DA CONTA MERCADORIAS –
CONCLUSÃO FISCAL. LUCRO BRUTO ARBITRADO INFERIOR AO APURADO –
Descaracterizada a exigência do imposto quando a empresa apresenta margem de 
lucro bruto superior a determinada por arbitramento.

II – ICMS. LEVANTAMENTO DA CONTA MERCADORIAS –
CONCLUSÃO FISCAL. LUCRO BRUTO APURADO INFERIOR AO ARBITRADO –
Caracterizada a omissão de saídas de mercadorias tributadas quando a margem de 
lucro bruto arbitrada for superior à auferida.

III – ICMS. LEVANTAMENTO DA CONTA MERCADORIAS –
CONCLUSÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS FUNDAMENTAIS NO 
LEVANTAMENTO – Insubsistente a exigência tributária quando são ignorados os 
saldos dos livros de registro de inventário e a caracterização do ilícito não é aplicável 
ao levantamento utilizado.  

IV – ICMS. FALTA DE REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS. 
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS 
TRIBUTADAS. OPORTUNIDADE DE PROVA EM CONTRRIO – Caracterizada 
omissão de saídas de mercadorias tributadas quando não apresentadas provas que 
o pagamento foi efetuado com numerários de origem comprovada.

V – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE 
REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS. Exigível multa formal quando não 
ocorre o registro de aquisição de mercadorias.
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RELATÓRIO

A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 
549.025,28 (quinhentos quarenta e nove mil, vinte cinco reais e vinte oito centavos), 
constatado por meio do levantamento da conta mercadorias conclusão fiscal, nos 
exercícios de 2005 a 2009.

Foi autuada também em multa formal no valor de R$ 7.613,96 (sete mil, 
seiscentos e treze reais e noventa e seis centavos) pelo descumprimento de 
obrigação acessória, quando deixou de registrar as notas fiscais de entradas 
relacionadas nos demonstrativos de 2005 a 2009. 

Também deverá recolher o valor de R$ 11.933,61 (onze mil, novecentos 
trinta e três reais e sessenta e um centavos) por deixar de registrar as notas fiscais 
de compras em livros próprios nos exercícios 2006 a 2009.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

A julgadora de primeira instância retornou os autos à origem para 
saneamento, sendo lavrado temo de aditamento de folhas 688/691, alterando os 
campos 4.1, campo 4.8 para o valor de R$ 5.203,80, campo 4.11 para o valor de R$ 
884,65, campo 9.1, campo 9.8 para o valor de R$ 1.751,55, campo 9.11 para o valor 
de R$ 297,76.

Devidamente intimado do termo de aditamento o contribuinte compareceu 
aos autos alegando que mesmo após o aditamento do auto de infração não foram 
acolhidos os livros e documentos acostados, o que é inadmissível diante do contexto 
fático jurídico. 

Diz, também, que a auditora fiscal alega no auto de infração supostas 
omissões de vendas apuradas em levantamento da conta mercadorias conclusão 
fiscal e relação de notas fiscais de entradas, referente aos exercícios 2005 a 2009, 
com aplicação de multa formal, pela não escrituração das notas fiscais de compras 
nos livros fiscais, fato este que não pode prosperar visto que conforme se comprova 
por meio de documentos anexos a agente fiscal equivocou-se nos levantamentos, 
posto que sequer analisou os livros de Registro de Inventário de Mercadorias, bem 
como, por ter utilizado procedimento incompatível nos seus levantamentos.

Aduz que ocorreu a duplicação da autuação, uma vez que a empresa foi 
autuada por supostas omissões de vendas nos tópicos 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, e 8.1, 
referentes aos exercícios de 2005 a 2009, tendo também autuado nos tópicos 9.1, 
11.1, 13.1, 15.1 e 17.1, supostas aos mesmos exercícios.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento parcial e julgou o auto de infração procedente em parte, condenando o 
sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 2.195,92, 
campo 5.11, R$ 297,76 campo 9.11 do termo de aditamento de folhas 689/690, R$ 
1.076,44, campo 13.11, R$ 1.987,97 campo 15.11 e no valor de R$ 208,26 campo 
17.11, e as multas formais nos valores de R$ 220,07 campo 10.11, no valor de R$ 
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5.094,67 campo 12.11, R$ 633,20 campo 14.11, R$ 1.169,39 campo 16.11 e no 
valor de R$ 122.51 campo 18.11.

Absolveu julgando improcedentes os valores de R$ 884,65 campo 4.11 do 
termo de aditamento de folhas 688/689, e no valor de R$ 8.660,94 campo 11.11, do 
auto de infração. Julgou nulo os valores de R$ 543.189,18 campo 6.11, R$ 2.381,24 
campo 7.11 e no valor de R$ 147,44 campo 8.11 do auto de infração.

A Representação Fazendária recomendou a reforma da sentença de 
primeira instância em relação ao campo 11, para julgá-lo procedente e a 
confirmação da sentença nos demais contextos.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte apresentou recurso voluntário 
requerendo que sejam aceitas as argumentações da impugnação em relação aos 
itens julgados procedente e a sentença de primeira instância seja reformada.

A Representação Fazendária em nova manifestação reiterou o pedido 
exarado às folhas 735.

VOTO

Visto, analisado e discutido o presente processo que exige ICMS e multa 
formal pela omissão de vendas, constatado por meio do levantamento da conta 
mercadorias conclusão fiscal, e pela falta de registro de aquisição de mercadorias.

Em análise das autuações lançadas nos itens 4 a 8 do auto de infração 
que se referem a omissão de saídas de mercadorias tributadas, detectadas através 
do levantamento da conta mercadorias conclusão fiscal.

Ao verificar o item 4, resta claro que razão assiste ao contribuinte, uma 
vez que o mesmo procedeu a retificação do valor do estoque inicial e final antes do 
inicio da ação fiscal, fato este não levado em conta pela autoridade lançadora que se 
tivesse observado os valores retificados perceberia claramente que não houve 
omissão de saídas de mercadorias tributadas.

Portanto, oportuna a intervenção da julgadora de primeira instância que 
refez o levantamento com os valores atualizados, concluiu que não ocorreu omissão 
de saídas de mercadorias tributadas, julgando desta forma improcedente o item 4, 
conforme lançado no termo de aditamento de folhas 689/690.

Em relação ao item 5, mesmo utilizando os valores retificados o 
contribuinte não alcançou o índice de lucro bruto arbitrado, de acordo com a 
previsão legal dada pela Portaria no 1.799/2002, artigos 1o, 2o e 5o,parágrafo único, 
que dispõe sobre o arbitramento de lucro bruto, conforme se vê a seguir:

Art. 1o O arbitramento do valor das operações de saídas de 
mercadorias tributadas será aplicado nos seguintes casos:
...............................................................................................................
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Art. 2o Nos estabelecimentos que mantém apenas escrita fiscal, será 
arbitrado o valor das saídas tributadas conforme determinam os 
artigos 5o e 6o.
...............................................................................................................

Art. 5o O arbitramento de que tratam os artigos precedentes deverá 
ser feito mediante utilização de coeficiente do lucro bruto indicado 
para o ramo de atividade econômica do estabelecimento.

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, o valor das saídas reais 
tributadas compreende o valor do custo das mercadorias saídas, 
acrescido do percentual correspondente ao lucro bruto.
..........................................................................................................

Quanto aos itens 6 a 8 os mesmos devem ser julgados improcedentes, 
pois como é de amplo conhecimento o levantamento da conta mercadorias –
conclusão fiscal, sua elaboração tem como requisito fundamental o conhecimento do 
estoque inicial e final, para que se apure o Custo das Mercadorias Vendidas – CMV 
afim de se constatar se ocorreu omissão de saídas de mercadorias tributadas.

Porém, a autoridade lançadora desconheceu os livros de inventário e o 
DIF (Documento de Informação Fiscal). Assim, não considerando os valores dos 
estoques iniciais e finais tornou-se impossível precisar a ocorrência de omissão de 
saídas de mercadorias tributadas.

Houve também o equívoco por parte da autoridade autuante que utilizou 
como dispositivo infringido o artigo 21, alínea “e” da Lei 1.287/2001, a saber:

Art. 21. Presume-se ocorrido o fato gerador do imposto, salvo prova 
em contrário:
...............................................................................................................

e) receitas inferiores ao valor das despesas efetivamente realizadas;
...............................................................................................................

Portanto, como é amplamente sabido tal dispositivo não é aplicável ao 
levantamento da conta mercadorias conclusão fiscal.

Desta forma, entendo que houve total afronta ao que dispõe o art. 35, 
inciso I, alínea “d”, e inciso IV, da Lei 1.288/2001, senão vejamos:

Art. 35. O Auto de Infração:

I – formaliza a exigência do crédito tributário e contém, no mínimo:
..............................................................................................................

d) o dispositivo legal infringido;
..............................................................................................................

IV – contém em anexo todos os demonstrativos do crédito tributário e 
os documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar.
..............................................................................................................
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Relativamente aos itens 9, 13, 15 e 17, ao perquirirmos os autos, no 
tocante à acusação de que o contribuinte deixou de registrar notas fiscais de 
aquisição de mercadorias tributadas, vislumbramos a evidência da infração cometida
por parte da empresa, uma vez que o lançamento das notas fiscais deveriam ter sido 
efetivadas no livro registro de entradas, como determina o artigo 44, inciso II, da Lei 
1.287/2001, a saber:

Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável:
...............................................................................................................

II – escriturar nos livros próprios, com fidedignidade e nos prazos 
legais, as operações ou prestações que realizar, ainda que 
contribuinte substituto ou substituído;

...............................................................................................................

Haja vista que a não escrituração das respectivas notas caracteriza a 
presunção legal da ocorrência de omissão de saídas de mercadorias tributadas sem 
o respectivo recolhimento do imposto, presunção esta amparada pelo artigo 21, 
inciso I, alínea “d” da Lei 1.287/2001, in verbis:

Art. 21. Presume-se ocorrido o fato gerador do imposto, salvo prova 
em contrário:

I – o fato de a escrituração indicar:
...............................................................................................................

d) a entrada de mercadorias não escrituradas fiscal ou 
contabilmente;
...............................................................................................................

Por outro lado, presume-se que as mercadorias adquiridas e não 
registradas foram pagas com numerários que adentraram ao caixa sem a devida 
comprovação legal, portanto caracterizada a omissão de saídas de mercadorias 
tributadas.

Vale ressaltar que oportunidade foi concedida a empresa para provar que 
não houve infração, porém, a mesma nada apresentou como prova em contrário, 
desta forma, os referidos itens devem ser julgados procedentes.

No caso supracitado inclui-se o item 11 do auto de infração, o qual a 
julgadora de primeira instância entendeu que houve sobreposição de lançamento 
por isso julgou o mesmo improcedente.

Entendo equivocada a decisão da julgadora singular, pois o referido valor 
não foi considerado no levantamento que exigiu o imposto lançado no item 5 do auto 
de infração, devendo sua decisão ser reformada para que se julgue procedente o 
valor ora exigido.

Para os itens 10, 12, 14, 16 e 18 que exigem multa formal, pelo não 
registro de notas fiscais de aquisição de mercadorias, vale ressaltar que o Código 
Tributário do Estado do Tocantins, Lei 1.287/2001, é claro em seu artigo 44, inciso II, 
(acima transcrito) quanto à obrigatoriedade do registro de notas fiscais de entradas.
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Assim, o não cumprimento de tal determinação aplica-se o mencionado 
art. 47, inciso II, da Lei 1.287/2001, a saber:

Art. 47. Ao infrator da legislação do ICMS serão aplicadas as 
seguintes penalidades:
..............................................................................................................

II – multa formal, quando decorrer de infração relativa ao 
descumprimento de obrigação acessória;
..............................................................................................................

Portanto, há que se julgar procedente a multa pelo descumprimento da 
obrigação acessória.

É como voto.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário:

a) Confirmar a decisão de primeira instância, na parte que julgou 
procedente o auto de infração no 2010/000387 e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento dos seguintes créditos tributários com os acréscimos legais:

Campo 5.11, R$ 2.195,92 (dois mil, cento e noventa e cinco reais e 
noventa e dois centavos);

Campo 9.11, R$ 297,76 (duzentos e noventa e sete reais e setenta e seis 
centavos); indicado no Termo de Aditamento de fls. 689/90; 

Campo 10.11, R$ 220,07 (duzentos e vinte reais e sete centavos);
Campo 12.11, R$ 5.094,67 (cinco mil, noventa e quatro reais e sessenta e 

sete centavos);
Campo 13.11, R$ 1.076,44 (mil, setenta e seis reais e quarenta e quatro 

centavos);
Campo 14.11, R$ 633,20 (seiscentos e trinta e três reais e vinte 

centavos);
Campo 15.11, R$ 1.987,97 (mil, novecentos e oitenta e sete reais e 

noventa e sete centavos);
Campo 16.11, R$ 1.169,39 (mil, cento e sessenta e nove reais e trinta e 

nove centavos);
Campo 17.11, R$ 208,26 (duzentos e oito reais e vinte e seis centavos);
Campo 18.11, R$ 122,51 (cento e vinte e dois reais e cinquenta e um 

centavos);

b) Confirmar a decisão de primeira instância, para absolver o sujeito 
passivo do valor de R$ 884,65 (oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e cinco 
centavos), referente ao campo 4.11, indicado no Termo de Aditamento de fls. 
689/90;
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c) Reformar a decisão de primeira instância, que absolveu o crédito 
tributário indicado no campo 11.11, para condenar o sujeito passivo ao pagamento 
do crédito tributário no valor de R$ 8.660,94 (oito mil, seiscentos e sessenta reais e 
noventa e quatro centavos), mais acréscimos legais;

d) Reformar a decisão de primeira instância, para modificar de nulo para 
improcedente, absolvendo o sujeito passivo das seguintes reclamações tributárias:

Campo 6.11, R$ 543.189,18 (quinhentos e quarenta e três mil, cento e 
oitenta e nove reais e dezoito centavos);

Campo 7.11, R$ 2.381,24 (dois mil, trezentos e oitenta e um reais e vinte 
e quatro centavos);

Campo 8.11, R$ 147,44 (cento e quarenta e sete reais e quarenta e 
quatro centavos).

O Sr. Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Deides 
Ferreira Lopes, Luiz Carlos da Silva Leal e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 04 dias do mês de agosto de 2011, o conselheiro Edson 
Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 26 dias do mês de agosto de 2011.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

João Gabriel Spicker
Conselheiro Relator


