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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 178/2011
IMPUGNAÇÃO DIRETA No: 93
PROCESSO No: 2011/6140/500251
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/000597
IMPUGNANTE: ALCIONE PINTO DE CERQUEIRA & FILHOS LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.089.408-5
IMPUGNADA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS. LEVANTAMENTO DA CONTA MERCADORIAS - CONCLUSÃO 
FISCAL. OMISSÃO DE SAÍDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS NÃO 
REGISTRADAS EM LIVRO FISCAL PRÓPRIO – Prevalece a exigência tributária 
quando restar comprovado nos autos a ocorrência da omissão de saídas de 
mercadorias.

RELATÓRIO

O contribuinte foi autuado em 12 campos. Nos campos 4 a autuação se 
refere à utilização indevida de crédito de ICMS no valor de R$ 1.376,57 (mil, 
trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), por ter se aproveitado 
de crédito do imposto destacado nas notas fiscais de entradas de mercadorias 
sujeitas ao regime de substituição tributária, relativo ao período de 01/09/08 a 
31/12/08.

No campo 5, a autuação se refere a utilização indevida de crédito de 
ICMS no valor de R$ 60,40 (sessenta reais e quarenta centavos), por 
aproveitamento a maior de crédito do imposto que o destacado na nota fiscal de 
aquisição de mercadorias tributadas, relativo ao período de 01/09/08 a 31/12/08.

No campo 6, o contribuinte deverá recolher o ICMS no valor de R$ 
35.153,55 (trinta e cinco mil, cento e cinqüenta e três reais e cinqüenta e cinco 
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centavos), referente à omissão de saídas de mercadorias tributadas não registradas 
no livro fiscal próprio, relativo ao exercício de 2008.

No campo 7, a autuação se refere a aplicação de multa formal, 
proporcional ao valor da operação, no valor de R$ 148,52 (cento e quarenta e oito 
reais e cinquenta e dois centavos), incidente sobre o valor da nota fiscal nº 210264, 
por falta de seu registro no livro fiscal próprio, relativo ao período de 01/09/08 a 
31/12/2008.

No campo 8, o contribuinte deverá recolher o valor de R$ 102,00 (cento e 
dois reais), por ter aproveitado de crédito de imposto sem o destaque na nota fiscal 
de aquisição de mercadorias de nº 1025, que se acha registrada no livro fiscal 
próprio, conforme consta na planilha de lançamento de ofício, anexa ao 
levantamento do ICMS, relativo ao exercício de 2009.

No campo 9, o contribuinte deverá recolher o valor de R$ 21,66 (vinte 
reais e sessenta e seis centavos), por ter aproveitado a maior o crédito do imposto 
do que o destacado na nota fiscal de aquisição de mercadorias tributadas nº 3307, 
que se acha registrada no livro fiscal próprio, relativo ao exercício de 2009.

No campo 10, a autuação se refere ao aproveitamento indevido de crédito 
no valor de R$ 368,40 (trezentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos), em 
razão do aproveitamento de crédito do imposto destacado na nota fiscal de 
aquisição de mercadorias tributadas nº 12969, de empresa optante pelo simples 
nacional, que se acha registrado em livro próprio, relativo ao exercício de 2009.

Nos campos 11 a 14, o contribuinte deverá recolher o valor total de R$ 
2.286,10 (dois mil, duzentos e oitenta e seis reais e dez centavos), referente à
aplicação de multa proporcional ao valor da operação, correspondente ao valor de 
20%, incidente sobre os valores das notas fiscais de nº 2128, 140127, 34125 e 
43021, por falta de registro no livro fiscal próprio, relativo aos exercícios de 2009 e 
2010.

No campo 12, a autuação se refere à utilização indevida de crédito no 
valor de R$ 39,54 (trinta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), por 
aproveitamento de crédito do imposto na aquisição de mercadorias sujeitas ao 
regime de substituição tributária constante na nota fiscal nº 1640, que se acha 
registrada no livro próprio, relativo ao exercício de 2010.

No campo 13, a autuação se refere a utilização indevida de crédito no 
valor de R$ 277,02 (duzentos e setenta e sete reais e dois centavos), por ter 
aproveitado crédito a maior do que o destacado nas notas fiscais de aquisição de 
mercadorias tributadas, que se acham registradas no livro fiscal próprio.

E, por fim, no campo 15, em que o contribuinte deverá recolher o ICMS-
ST no valor de R$ 57,63 (cinqüenta e sete reais e sessenta e três centavos), 
referente ao recolhimento a menor da parcela do imposto retido sobre a aquisição de 
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mercadorias de outra unidade da federação constantes nas notas fiscais de nº 
10741 e 11841, relativo ao exercício de 2009.

Intimado do auto de infração, o contribuinte comparece aos autos 
desistindo expressamente do julgamento de primeira instância e apresentando 
impugnação direta ao COCRE - Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais.

Em sua defesa, aduz que nunca obteve lucro bruto de 25% a 30% nas 
saídas e que o Levantamento Conclusão Fiscal, por si só, já é uma penalidade ao 
contribuinte, pois indexa margem de lucro nas saídas das mercadorias tributadas. 
Ressalta, ainda, que a indexação é inconstitucional.

Ao final, requer a improcedência do item 6.1 do auto e concorda com a 
autuação referente aos demais itens.

A julgadora de primeira instância, em despacho às fls.149, retorna os 
autos ao contencioso diante da desistência da impugnante do julgamento de 
primeira instância.

A Representação Fazendária recomenda que o campo 6, em julgamento, 
seja julgado procedente.

VOTO

Visto, analisado e discutido o presente processo, em relação ao item 6 
que está em julgamento, e que se refere à omissão de saídas de mercadorias 
tributadas não registradas no livro fiscal próprio, relativo ao exercício de 2008.

Após a análise dos autos foi possível concluir que a defesa apresentada 
pelo contribuinte é frágil e se resume apenas ao questionamento do quantitativo de 
lucro obtido pela empresa e imputa como inconstitucional a prática da indexação da 
margem de lucro, não acrescentado nada aos autos que pudesse ilidir o feito.

O trabalho de auditoria foi realizado corretamente, anexando o 
levantamento conclusão fiscal, e posteriormente o livro de registro de inventário. O 
arbitramento da margem de lucro mínima para fins de exigência de ICMS, 
questionada pelo contribuinte, é prática fiscal reiterada que só se aplica na ausência 
do lucro real, como ocorre no caso em comento. 

Esse parâmetro utilizado não tem o objetivo de interferir nas práticas 
concorrenciais ou coibir ofertas, é apenas um critério utilizado pela autoridade 
autuante, prática esta definida em ato do Secretário da Fazenda apenas para exigir 
o ICMS a partir do valor agregado ao custo das mercadorias nos diferentes ramos de 
atividade mercantil.
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Dessa forma, entendo que a discussão em torno da constitucionalidade 
ou não dessa prática da indexação de margem de lucro mínima, abordada na defesa 
do contribuinte, não é competência deste Colendo Conselho de Contribuintes, nos 
cabe apenas analisar os autos e as provas anexas ao mesmo.

De todo o exposto, voto pela procedência do contexto 6 do auto de 
infração. 

É como voto.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer da impugnação e negar-lhe provimento para julgar 
procedente o crédito tributário no valor de R$ 35.153,55 (trinta e cinco mil, cento e 
cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), referente ao campo 6.11, com a 
penalidade constante do art 48, inciso III, alínea “a” da Lei 1.287/2001, vigente à 
época do fato gerador, 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, Luiz Carlos 
da Silva Leal. Presidiu a sessão de julgamento aos 26 dias do mês de outubro de 
2011, o conselheiro Edson Luiz Lamounier.

Em vista da concordância do sujeito passivo, estão definitivamente 
julgados, pela procedência das reclamações tributárias, os valores R$ 1.376,57, R$ 
60,40, R$ 148,52, R$ 102,00, R$ 21,66, R$ 368,40, R$ 508,00, R$ 39,54, R$ 
277,02, R$ 1.778,10 E R$ 57,63, referentes aos campos 4.11, 5.11 e 7.11 a 15.11, 
respectivamente.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 19 dias do mês de dezembro de 2011.

Deides Ferreira Lopes 
Presidente em exercício

Fernanda Teixeira Halum                                                                                 
Conselheira Relatora


