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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

SECRETARIA DA FAZENDA
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 063/2011
REEXAME NECESSÁRIO No: 1.898
PROCESSO No: 2006/6990/500251
SUJEITO PASSIVO: SUSAN ACOSTA DA COSTA
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.048.387-5
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

LEVANTAMENTO DA CONTA MERCADORIAS (POR MARGEM DE 
LUCRO). OMISSÃO DE SAÍDAS DE MERCADORIAS. ESTOQUES INICIAIS COM 
VALORES INCORRETOS. LUCRO BRUTO ARBITRADO SUPERIOR AO 
ESTABELECIDO EM LEGISLAÇÃO VIGENTE- Não prevalece exigência tributária
quando comprovado nos autos a existência de erro nos valores transportados para o 
levantamento e a conseqüente constatação de não ocorrência de omissão de 
saídas. 

RELATÓRIO

O contribuinte foi autuado em seis contextos. No contexto 4.1 para que 
recolha o valor de R$ 37,76 (trinta e sete reais e setenta e seis centavos), referente 
a saída de mercadorias tributadas não registradas em livro próprio, relativo ao 
exercício de 2005, conforme constatado por meio do Levantamento Básico do ICMS.

Quanto aos contextos 5.1, 6.1 e 8.1, a autuação ocorreu no valor total de R$ 
2.983,94 (dois mil, novecentos e oitenta e três reais e noventa e quatro centavos), 
referente a saída de mercadorias tributadas, não registradas em livro próprio, 
relativo aos exercícios de 2002, 2003 e 2005, conforme constatado por meio do 
Levantamento Conta Mercadorias (por arbitramento de margem de lucro).

Já nos contextos 7.1 e 9.1, a título de Multa Formal, o contribuinte foi autuado 
no valor total de R$ 400,00 (quatrocentos reais), referente a apresentação de 
informações incorretas ao fisco estadual relativo as GIAMS dos meses de julho e 
dezembro de 2003 e dos meses de maio e julho de 2002.

Intimado do auto de infração, o sujeito passivo apresenta impugnação
tempestiva referente aos contextos 6.1 e 8.1 dos autos, aduzindo em síntese que o 
auditor ao verificar os valores constantes no Livro de Registro de Inventário 
entendeu equivocadamente que os valores ali descritos já estavam com a redução 
de 29,41% devida, mas não estavam. Por esse motivo, pede-se agora que seja 
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desconsiderado o presente auto de infração em relação aos contextos 6 e 8, 
informando ainda que o índice VA apuração de 2002 era de 40% e não de 50%, 
conforme legislação vigente.

A julgadora de primeira instância julgou procedente em parte o auto de 
infração, absolvendo o sujeito passivo dos créditos tributários no valor total de R$ 
2.903,04, referente aos contextos 6 e 8.1 dos autos, e condenando no valor total de 
R$ 494,86, referente aos contextos 4, 5 , 7 e 9.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomendou a reforma da 
decisão prolatada em primeira instância para que seja julgado procedente o 
presente auto de infração.

Intimado da sentença de primeira instância e do parecer da REFAZ o 
contribuinte, às fls. 100 dos autos, se manifesta favorável a decisão de 1ª instância, 
apresentando os respectivos comprovantes de quitação dos débitos e requerendo o 
arquivamento do processo. 

É o relatório.

VOTO

Visto, analisado e discutido o presente processo constatou-se que em 
relação aos contextos 6.1 e 8.1 que estão em julgamento cabe razão a autuada, 
uma vez que na elaboração do levantamento do exercício de 2002 constante às fls.
06 dos autos foi utilizado o percentual de lucro bruto de 50% com base na Portaria 
SEFAZ no1799/02, ocorre que ainda estava em vigor a Resolução SEFAZ nº 061/96 
que estabelecia o percentual de lucro bruto de 40% para o ramo de atividade da 
autuada.

Restam ainda erros quanto aos valores dos estoques iniciais transportados 
para os levantamentos dos exercícios de 2003 (fls.10) e 2002 (fls.06), uma vez que 
os referidos valores não representam as quantias reais extraídas dos Livros de 
Registro de Inventário anexo aos autos (fls.30/79).

Vejamos, no exercício de 2003 o valor do estoque inicial utilizado pela 
autoridade autuante foi de R$ 30.597,89, no entanto, conforme o livro de registro de 
inventário anexo aos autos o valor do estoque é de R$ 21.599,05. Já no exercício 
de 2002 ocorre o mesmo equívoco, o valor do estoque inicial utilizado pelo auditor 
foi de R$ 46.109,07, no entanto, conforme o livro de registro de inventário anexo aos 
autos o valor correto seria R$ 32.548,39.

Posteriormente a constatação dos equívocos foram refeitos os cálculos 
aplicando-se os valores constantes no Livro de registro de Inventário, que restou na 
constatação da não ocorrência de omissão de saídas nesses exercícios, inexistindo 
o ilícito. Assim, são improcedentes os valores exigidos pelo Fisco em relação aos 
contextos 6.1 e 8.1.
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DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, na 
parte que julgou improcedente o auto de infração de no 2006/002671 e absolver o 
sujeito passivo nos valores de R$ 1.621,08 (um mil, seiscentos e vinte e um reais e 
oito centavos) e R$ 1.281,96 (um mil, duzentos e oitenta e um reais e noventa e seis 
centavos), referentes aos campos 6.11 e 8.11, respectivamente. 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 25 dias do mês de 
abril de 2011, o conselheiro Edson Luiz Lamounier.

Estão definitivamente julgados pela r. sentença os valores de R$ 37,76, 
referente ao campo 4.11;  R$ 80,90 referente ao campo 5.11; R$ 200,00 referente 
ao campo 7.11 e R$ 200,00 referente ao campo 9.11.

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

EDSON LUIZ LAMOUNIER 
Presidente

FERNANDA TEIXEIRA HALUM
Cons. Relatora


