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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 067/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 7.936
PROCESSO No: 2010/6640/500185
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/000816
RECORRENTE: CELITO TKATCH
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.060.631-4
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

LEVANTAMENTO DA CONTA MERCADORIAS – POR ARBITRAMENTO 
DE MARGEM DE LUCRO – LUCRO BRUTO APURADO INFERIOR AO 
ARBITRADO – Ocorre a omissão de saídas de mercadorias tributadas, quando não 
se atinge a margem de lucro bruto arbitrada.

RELATÓRIO

A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 
59.499,92 (cinquenta e nove mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e 
dois centavos), referente a saída de mercadorias tributadas não registradas no livro 
próprio, relativo ao exercício de 2006, constatado por meio do Levantamento Conta 
Mercadorias.

A autuada foi intimada e apresentou impugnação tempestiva.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento, e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários conforme exigidos na inicial, mais acréscimos 
legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância, o sujeito 
passivo apresentou recurso voluntário tempestivo, arguiu preliminar de nulidade por 
ter sido violado o principio da imutabilidade do lançamento, pois o presente auto de 
infração é originário de outro auto que fora julgado nulo, cita o artigo 149 e o artigo 
150 do Código Tributário Nacional.

No mérito, alega que a diferença apurada foi ocasionada pelo simples 
descumprimento de escriturar nos livros próprios, com fidedignidade e nos prazos 
legais, portanto diz estar claro que a conduta do contribuinte é caracterizada pelo 
descumprimento de obrigação acessória, com a penalidade bem inferior.
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Arguiu também que pela documentação acostada aos autos e pela 
declaração do contador responsável pela escrituração da empresa não houve 
omissão de vendas de mercadorias e que essa diferença não autoriza a presunção 
de saída de mercadorias tributadas.

Ao final requer que o auto de infração seja totalmente anulado.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância, que julgou o auto de infração 
procedente.

VOTO

Visto, analisado e discutido o presente processo, entendo que a 
preliminar de nulidade do auto de infração por violação ao principio da imutabilidade 
do lançamento não tem como prosperar baseado nos artigos 149 e 150 do Código 
Tributário Nacional, uma vez que o art. 149 se refere a revisão de ofício do 
lançamento e o art. 150 se refere ao lançamento por homologação e nenhuma das 
hipóteses neles descritas se aplicam ao caso em tela, uma vez que houve novos 
trabalhos de auditoria gerando um novo levantamento e não uma revisão de um 
levantamento, senão vejamos o que dizem os artigos 149 e 150 do CTN:

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade 
administrativa nos seguintes casos:

I – quando a lei assim o determine;

II – quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no 
prazo e na forma da legislação tributária;

III – quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado 
declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo 
e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento 
formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou 
não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;

IV – quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a 
qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de 
declaração obrigatória;

V – quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa 
legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o 
artigo seguinte;

VI – quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de 
terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade 
pecuniária;

VII – quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em 
benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;

VIII – quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado 
por ocasião do lançamento anterior;



3

IX – quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu 
fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, 
pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.

Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada 
enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos 
tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de 
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade 
administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, 
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, 
expressamente a homologa.

§ 1º O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo 
extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação 
ao lançamento.

§ 2º Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos 
anteriores à homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por 
terceiro, visando à extinção total ou parcial do crédito.

§ 3º Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, 
considerados na apuração do saldo porventura devido e, sendo o 
caso, na imposição de penalidade, ou sua graduação.

§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, 
a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que 
a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado 
o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se 
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

Resta claro que das disposições dos artigos acima transcritos, não 
existem vedações à lavratura de um novo auto de infração, originário da ocorrência 
da nulidade de um auto de infração lavrado no mesmo período ou exercício.

Em análise de mérito, o levantamento fiscal utilizado pelo autor do 
lançamento compreende a análise comparativa do valor adicionado pelo contribuinte 
ao custo das mercadorias e/ou produtos vendidos, com o valor adicionado previsto 
na Portaria SEFAZ no 1.799/02 para o ramo de atividade da empresa e tem como 
objetivo verificar se o contribuinte registrou vendas de mercadorias tributadas 
suficientes para assegurar o mínimo de valor adicionado e ao constatar que tal fato 
não ocorreu é permitido o arbitramento da base de cálculo complementar até aquele 
limite, desta forma entendo estar correta a exigência tributária, uma vez que o 
levantamento fiscal efetuado demonstrou que o valor apurado foi inferior ao 
arbitrado, resultando omissão de saídas de mercadorias tributadas.

Por outro lado, o contribuinte cita o art. 44, incisos I, II e III, da Lei 
1.287/2001, alegando que no descumprimento do referido artigo ficou caracterizado 
o descumprimento apenas de uma obrigação acessória, senão vejamos:

Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável:
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I – inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do 
Tocantins – CCI-TO, e manter-se atualizado, na conformidade do 
regulamento; (Redação dada pela Lei 2.006 de 17.12.08).

Redação Anterior: (1) Lei 1.287 de 28.12.01.
I – inscrever-se no cadastro de contribuintes do Estado, CAD-ICMS, 
e manter-se atualizado, na conformidade do regulamento;

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;

Portanto, como resta claro no referido artigo e incisos acima expostos, o 
não cumprimento dos mesmos enseja a omissão de uma obrigação principal, a 
declaração do contribuinte ao alegar que houve o descumprimento de uma 
obrigação acessória ao infringir o artigo exposto, só vem legitimar a exigência do 
crédito tributário por parte da Fazenda Pública.

É como voto.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento em razão da
reclamação tributária ter violado o principio da imutabilidade do lançamento, argüida 
pela Recorrente. No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe 
provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o 
auto de infração 2010/000816 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário no valor de R$ 59.499,92 (cinqüenta e nove mil quatrocentos e noventa e 
nove reais e noventa e dois centavos), referente ao campo 4.11, mais 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 02 dias do mês de maio de 2011, o 
conselheiro Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 24 
dias do mês de maio de 2011.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

João Gabriel Spicker
Relator


