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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
                                          SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 167/2011
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.073
PROCESSO No: 2010/6040/503475
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/002038
SUJEITO PASSIVO: SALGADINHOS COM. VAREJ. BOLOS DOCES E 

SALGADOS LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.056.807-2 
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA 

ICMS. LEVANTAMENTO DA CONTA MERCADORIAS CONCLUSÃO 
FISCAL. EMPRESA COM ESCRITA CONTÁBIL REGULAR – Inaplicável o referido 
levantamento em empresas com escrita contábil regular.

ICMS. LEVANTAMENTO DA CONTA MERCADORIAS CONCLUSÃO 
FISCAL. EMPRESA APRESENTA LIVROS SEM A RESPECTIVA AUTENTICAÇÃO DA 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS. LEVANTAMENTO 
CORRETAMENTE APLICADO – Legítima a exigência do imposto quando o lucro bruto 
auferido for inferior ao arbitrado.

RELATÓRIO

A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 6.918,37 
(seis mil novecentos e dezoito reais e trinta e sete centavos), referente a saída de 
mercadorias tributadas e não registradas em livro próprio, relativo aos exercícios de 
2008 e 2009, lançados nos campos 4 e 5 respectivamente, conforme constatado por 
meio do levantamento da conta mercadorias conclusão fiscal.

Também foi autuado por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 151,55 
(cento e cinquenta e um reais e cinqüenta e cinco centavos), referente ao ICMS não 
registrado e não recolhido, proveniente do cotejamento entre crédito e débito no 
exercício de 2008, conforme constatado por meio do levantamento básico do ICMS.
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A autuada foi intimada por ciência direta, apresentou impugnação 
tempestiva, alegando que a empresa dispõe de escrita contábil regular, portanto é 
improcedente o auto de infração.

Em despacho de folhas 19 a julgadora de primeira instância retorna os autos 
à origem, para que o autor do procedimento faça a juntada dos levantamentos 
conclusão fiscal e básico do ICMS e dos livros fiscais a que se referem os lançamentos.

Devidamente intimado da juntada de documentos o sujeito passivo não se 
manifestou.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação deu-lhe 
provimento e julgou improcedente o campo 4 e nulos campos 5 e 6 do auto de infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância que julgou improcedente o campo 4 e 
pugna pela reforma da decisão de primeira instância para que se julgue procedente os 
campos 5 e 6 do auto de infração.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o sujeito passivo não se manifestou.

VOTO

Visto, analisado e discutido o presente processo que exige ICMS referente 
às saídas de mercadorias tributadas, constatado por meio do levantamento da conta 
mercadorias conclusão fiscal.

Quanto à exigência relativa ao exercício de 2008, lançada no campo 4 do 
auto de infração, entendo que a mesma não pode prevalecer, pois o sujeito passivo 
alega que possui escrita contábil regular, para comprovar tal argumento anexa aos 
autos (fls. 06), abertura do livro diário devidamente autenticada pela Junta Comercial do 
Tocantins.

No presente caso não poderia ter sido elaborado o levantamento da conta 
mercadorias conclusão fiscal, pois o arbitramento de lucro bruto só pode ser feito em 
empresas que possuam apenas escrita fiscal conforme determina o art. 2º da Portaria 
Sefaz nº. 1.799/2002, a saber:

Art. 2o Nos estabelecimentos que mantém apenas escrita fiscal, será 
arbitrado o valor das saídas tributadas conforme determinam os artigos 
5o e 6o.

Porém, quando se trata do exercício de 2009, contexto 5 do auto de infração, 
o sujeito passivo apresenta apenas os livros contábeis sem a devida autenticação da 
Junta Comercial do Tocantins, portanto os mesmos não podem ser considerados 
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válidos, sendo nesse caso aplicável o levantamento da conta mercadorias conclusão 
fiscal.

A julgadora de primeira instância, ao analisar o referido contexto entendeu 
ser o mesmo nulo, pois, no levantamento apresentado pelo auditor fiscal não foi 
informado o estoque inicial e final.

Porém, ao analisar o Documento de Informação Fiscal – DIF, o mesmo 
apresenta um estoque final e inicial igual a zero.

Desta forma, analisando o levantamento, resta claro que no exercício de 
2009 o contribuinte não atingiu a margem de lucro bruto arbitrado, portanto, fica claro 
que houve omissão de registro saída de mercadorias tributadas.

De todo o exposto, entendo correta a decisão da julgadora de primeira 
instância quando julgou improcedente o contexto 4, porém em relação ao contexto 5 a 
decisão deve ser reformada para que seja julgado procedente.

Assim sendo voto reformando a sentença de primeira instância, para julgar 
improcedente o contexto 4 e procedente o contexto 5 do auto de infração.  

É como voto.

DECISÃO

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

Campo 4.11: confirmar a decisão de primeira instância na parte que julgou 
improcedente a reclamação tributária e absolver o sujeito passivo no valor de R$ 
2.456,34 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e quatro centavos);

Campo 5.11: reformar a decisão de primeira instância para julgar procedente 
a reclamação tributária e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário 
no valor de R$ 4.462,03 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e três 
centavos), mais os acréscimos legais.

O Sr. Heverton Luiz de Siqueira Bueno 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 11 dias do mês de novembro de 2011, o conselheiro Edson 
Luiz Lamounier.

Está definitivamente julgado pela R. sentença o valor de R$ 151,55 julgado 
nulo, referente ao campo 6.11.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 14 dias do mês de dezembro de 2011.

Deides Ferreira Lopes
Presidente em exercício

João Gabriel Spicker
Conselheiro Relator


