
1

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 112/2011
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.023
PROCESSO No: 2009/6160/500034
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2009/000067
SUJEITO PASSIVO: KEYLA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.065709-1
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS. LEVANTAMENTO DA CONTA MERCADORIAS – CONCLUSÃO
FISCAL. LUCRO BRUTO APURADO INFERIOR AO EXIGIDO. OMISSÃO DE SAÍDAS 
TRIBUTADAS – Caracterizada a omissão de saída de mercadorias tributadas, quando o 
lucro bruto atingido é inferior ao lucro bruto arbitrado legalmente exigido.

RELATÓRIO

O contribuinte foi autuado no campo 4, por deixar de recolher ICMS sobre 
saída de mercadorias tributadas não registradas no livro próprio, na importância de 
R$ 16.516,30 (dezesseis mil, quinhentos e dezesseis reais e trinta centavos), 
constatado por intermédio do Levantamento da Conta Mercadorias – Conclusão 
Fiscal.

Intimado, o sujeito passivo não comparece aos autos, sendo lavrado o 
termo de revelia às fls. 05.

A julgadora de primeira instância, em despacho às fls. 8, solicita a 
devolução dos autos ao autor do procedimento para saneamento do processo, em 
razão de não poder reduzir a base de cálculo em 29,41% nas omissões constatadas 
a partir de 2006. E que sejam juntadas aos autos cópias dos livros fiscais para 
comprovação dos valores lançados no levantamento e emissão de Termo de 
Aditamento, se for o caso.

Encaminhado o processo ao autor do procedimento este anexa cópia do 
Livro de Apuração do ICMS e Termo de Aditamento com os seguintes valores:
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CAMPOS:

(4.8) Base de Cálculo R$ 137.632,54, (4.11) Valor Originário R$ 
23.397,53.

Intimado, o sujeito passivo comparece aos autos apresentando 
tempestivamente impugnação, alegando a ilegitimidade do autor do procedimento, 
por este não preencher os requisitos necessários para o exercício do cargo de 
Auditor Fiscal. Alega também, que o levantamento conclusão fiscal é impróprio para 
apurar omissão de saídas em estabelecimento com escrita contábil regular, além de 
apresentar erro na transposição de valores para o levantamento nos itens compra, 
venda e devolução de compras e que o auto de infração não foi assinado pelo 
representante legal da empresa, cerceando o direito de defesa.

A julgadora de primeira instância solicita a juntada dos livros contábeis, 
razão e diário devidamente registrado na Junta Comercial.

Depois de atendido o solicitado, a julgadora de primeira instância não
acata preliminar de nulidade de incompetência legal da parte autuante para lavrar o 
auto de infração, por entender que o auditor fiscal está investido legalmente da 
competência de auditar empresas. 

Quanto à alegação de que o Levantamento Conclusão Fiscal é impróprio 
por possuir escrita fiscal regular, não acata tal alegação visto que o livro diário foi 
autenticado na Junta Comercial em data posterior à lavratura do Auto de Infração. E
em relação ao equívoco quanto aos valores de entrada e saídas, dá razão à 
impugnante, refaz o levantamento, alterando os valores exigidos, cuja base de 
cálculo passa a ser (4.8) R$ 85.445,17 e o Imposto Apurado (4.11) R$ 14.525,68,
absolvendo o valor de R$ 1.990,62, julgando procedente em parte o auto de infração
de no 2009/000697.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomenda a 
manutenção da sentença prolatada em primeira instância, para que julgue 
procedente em parte o auto de infração. 

Ciente da decisão de primeira instância a empresa apresenta recurso 
voluntário tempestivo (fls.59/61) a este Conselho, reiterando as alegações feitas em 
impugnação.Afirmando ainda, que mesmo aditivado o valor das entradas não está 
correto.

O Conselheiro Rubens Marcelo Sardinha apresenta relatório de fls. 69/70.

Em sessão plenária do dia 27/09/2010, decidiu o Conselho de 
Contribuintes e Recursos Fiscais, por unanimidade, acolher a preliminar de nulidade 
da sentença, por inobservância ao Termo de Aditamento de fls. 10/11, arguida pelo 
Conselheiro Relator, determinando que outra sentença seja prolatada na forma 
legal, conforme Resolução no 034/2010.
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Em nova sentença singular às fls. 71/75 a julgadora de primeira instância 
ratifica as alegações anteriores, alterando apenas a parte absolvida e improcedente, 
no valor de R$ 8.871,85 (oito mil, oitocentos e setenta e um reais, oitenta e cinco
centavos), conhece da impugnação apresentada, concede-lhe provimento parcial e 
julga procedente em parte o auto de infração de no 2009/000697.

A Representação Fazendária recomenda a confirmação da decisão de 
primeira instância.

Intimada, via correio, a autuada apresenta recurso voluntário tempestivo a 
este conselho, que em síntese, expõe e requer a reforma da sentença monocrática, 
declarando nulo o auto de infração e o respectivo Termo de Aditamento por 
conterem erros materiais, cujo saneamento resta precluso.

A Representação Fazendária arguiu que a recursante apresenta suas 
alegações com edições de acórdãos, a que julga descaracterizarem a ação fiscal. 
Porém, totalmente desprovidas de força probante, e recomenda a manutenção da 
sentença proferida em primeira instância, para julgar procedente em parte o auto de 
infração em epígrafe, no valor a que evidencia. Absolvendo da parte em 
controvérsia, julgando improcedente.

VOTO

A presente lide se configura na autuação por saídas de mercadorias 
tributadas não registradas no livro próprio, constatado por intermédio do 
levantamento da conta mercadorias – conclusão fiscal, cujo procedimento adotado 
está previsto no § 4o do art. 20 da Lei 1.287/2001, o qual transcrevemos:

Art. 20. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 
momento:
...............................................................................................................

§ 4o. Para efeito de determinação do fato gerador o Agente do Fisco 
poderá utilizar-se do arbitramento de valores, na conformidade do 
regulamento, facultada prova em contrário.

Disciplinando a matéria, foi editada a Portaria SEFAZ no 1.799, de 30 de 
dezembro de 2002, dispondo sobre o arbitramento de lucro bruto em apuração de 
saídas de mercadorias tributadas.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS, no 
uso da atribuição que lhe confere o art. 42, § 1o, inciso II, da 
Constituição do Estado e com fulcro no art. 127 da Lei 1.287/01, e no 
art. 25 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 462, de 10 
de julho de 1997,

RESOLVE:

Art. 1o O arbitramento do valor das operações de saídas de 
mercadorias tributadas será aplicado nos seguintes casos:
..............................................................................................................
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A Recursante, embora tenha utilizado de vários adjetivos na tentativa de 
descaracterizar a ação fiscal, o esforço foi em vão, pois o erro material arguido em 
seu recurso foi oportunamente sanado pela julgadora de primeira instância, restando 
apenas sua insistência na tentativa de mudar o sentido dos fatos sem, no entanto, 
trazer à baila provas evidência de suas ponderações.

Adentrando ao mérito, deparamos com fato do auto de infração exigir 
ICMS sobre saída de mercadorias tributadas, ditas como não registradas no livro 
próprio e, concomitante, sem a emissão da nota fiscal de saídas, incorrendo em 
infração à legislação estadual prevista na Lei 1.287/2001, mais precisamente no art. 
44, incisos II e III, a seguir:

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;

III – emitir, com fidedignidade, documento fiscal correspondente a 
cada operação ou prestação, tributada ou não, inclusive sujeita ao 
regime de substituição tributária, ainda que dispensada a 
escrituração;

Embora tendo a oportunidade do contraditório, a autuada não trouxe aos 
autos subsídios que a absolvesse da imputação sofrida, caracterizando assim, a 
procedência da exigência tributária.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para julgar 
procedente o auto de infração de no 2009/000697. 

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 
presente processo, por unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento 
por erro na determinação da base de cálculo, arguida pela Recorrente. No mérito, 
por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar procedente em parte o auto de infração de no 2009/000697 e condenar o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 14.525,68 
(quatorze mil, quinhentos e vinte cinco reais e sessenta e oito centavos), referente a 
parte docampo 4.11, mais acréscimos legais e absolver no valor de R$ 8.871,85 
(oito mil, oitocentos e setenta e um reais, oitenta e cinco centavos), referente a parte 
do campo 4.11. O Sr. Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Carlos 
da Silva Leal, Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker e Deides Ferreira 
Lopes. Presidiu a sessão de julgamento aos 03 dias do mês de agosto de 2011, o 
conselheiro Edson Luiz Lamounier.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, ao 1o dia do mês de setembro de 2011.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

Luiz Carlos da Silva Leal
Conselheiro Relator


