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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 078/2011
PROCESSO No: 2010/6040/502605
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/001708
IMPUGNANTE: ROSALINO DA SILVA COSTA
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.064.362-7
IMPUGNADA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

IMPUGNAÇÃO DIRETA. PROCESSUAL. ICMS. AUDITORIA. OMISSÃO 
DE SAÍDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS APURADA POR ARBITRAMENTO. 
MARGEM DE LUCRO BRUTO. AUTO DE INFRAÇÃO IMPROCEDENTE – Não 
prevalece a exigência formalizada segundo aplicação de margem de lucro
presumido se a forma de tributação adotada pelo contribuinte for com base na 
apuração do lucro real. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO 

Trata-se de recurso apresentado pela empresa ROSALINO DA SILVA 
COSTA, nos termos do parágrafo único, do artigo 45, da Lei 1.288/2001, contra 
exigência tributária, no valor de R$ 13.027,93 (treze mil e vinte e sete reais e 
noventa e três centavos), imposta pela Secretaria da Fazenda, por meio do auto de 
infração no 2010/1708, decorrente da falta de recolhimento de ICMS, relativo ao 
exercício de 2005.

Foram juntadas, das páginas 5 à 17, cópias de paginas do processo no 

2009/6040/501020, correspondentes aos documentos que embasaram o auto de 
infração julgado nulo, bem como, da certidão do julgamento, que possibilitou a 
repetição da auditoria, e, consequentemente, dessa autuação.

A autuada foi intimada por via postal apresentando defesa 
tempestivamente, com as alegações de que não foi intimada desse novo 
procedimento; que o agente do fisco utilizou os mesmos levantamentos e 
embasamentos do lançamento considerado nulo; que o auto de infração é nulo 
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porque a impugnante possui escrita contábil, cujas cópias dos termos de abertura e 
de encerramento do livro diário faz juntada aos autos.

O Representante da Fazenda Pública Estadual recomendou a retificação 
do levantamento fiscal, e concomitantemente, do valor do auto de infração, se 
necessário.

O autor do procedimento realizou novo levantamento, de páginas 65, por 
intermédio do qual encontrou um valor diferente do autuado, e, em decorrência, 
elaborou o termo de aditamento, de páginas 66 e 67, cuja ciência foi dada ao 
contribuinte, que não se manifestou a respeito.

O Representante da Fazenda Pública Estadual, em nova manifestação, 
recomenda que o combatido auto de infração seja julgado improcedente.

VOTO

A peça recursal é tempestiva e se reveste dos demais requisitos de 
admissibilidade, assim dela conheço.

O contribuinte foi autuado para recolher ao Tesouro Estadual a 
importância de R$ 13.027,93 (treze mil e vinte e sete reais e noventa e três 
centavos), decorrente da falta de recolhimento de ICMS, relativo ao exercício de 
2005, conforme foi constatado por meio do levantamento da conta mercadorias –
conclusão fiscal.

O precitado valor consta do auto de infração, número 2010/001708, de 
03-07-2010, de páginas 2 e 3, cuja ciência ocorreu por via postal, em 12-07-2010, 
mediante aviso de recebimento, AR, de páginas 21, por meio do qual estão sendo 
exigidas as infrações de natureza tributária, previstas nos artigos 41, §§ 1o e 2o, 44,
II e III e 45, III, da Lei 1.287/2001, proveniente da omissão de venda de mercadorias 
tributadas, não registradas em livro próprio.

Cuidam os autos de recurso voluntário interposto pela recorrente, nos 
termos do parágrafo único, do artigo 45, da Lei 1.288/2001.

O lançamento ora tratado foi elaborado na modalidade de repetição da 
auditoria, realizada quando se torna o lançamento nulo por vício formal, nos termos 
do artigo 28, da Lei 1.288/2001, tornando-se necessária a repetição do ato anulado,
de acordo com o disposto no artigo 29, da Lei 1.288/2001, e alterações.

O autuante, por meio do parecer intitulado RAZÕES DE RECURSOS E 
RECONSIDERAÇÃO, de páginas 18 a 20, esclareceu que o presente auto de 
infração foi lavrado tendo em vista que o Conselho de Contribuintes e Recursos 
Fiscais decidiu pela nulidade do procedimento fiscal anteriormente efetuado contra a 
empresa, reformando, assim, decisão prolatada pelo julgador de primeira instância, 
que havia julgado procedente o auto de infração.
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Inicialmente, porém, cabe ressaltar que a motivação para a lavratura do 
auto de infração, datado de 03-07-2010, de folhas 2 e 3, levou a efeito exigência de
ICMS proveniente da omissão de vendas de mercadorias tributadas, as quais não 
foram registradas no livro de registro de saída. 

O procedimento aplicado, conhecido como conta mercadorias –
conclusão fiscal, utilizou a base de cálculo das operações registradas em vez do
valor contábil para a constatação da irregularidade verificada na conta mercadorias.

À vista dessa opção, a representação da Fazenda Pública Estadual, nos 
termos do inciso III, do artigo 5o, da Lei 1.288/2001, manifestou-se, conforme 
páginas 36 e 37, pela retificação da metodologia adotada por entender que essa 
escolha poderia causar prejuízos à Fazenda Pública Estadual.

Ponderou, o autuante, por intermédio do PARECER Nº 034/010 –
AUDITOR 224057-2 – AUD/DRT DE PALMAS, de páginas 66 e 67, em reexame aos 
trabalhos, que no período abrangido pelo lançamento a empresa não fez a redução 
da base de cálculo de 29,41% ao escriturar as notas fiscais de entrada interestadual.  
Essa redução é efetuada posteriormente no livro de registro de apuração do ICMS. 
Daí, a sua conclusão de que o valor da base de cálculo das mercadorias tributáveis 
é o mesmo valor contábil.

Referiu-se ainda à existência de cópias do livro diário, de páginas 31 e 32, 
trazidas pela recorrente em sua impugnação, aduzindo que a empresa possui escrita 
contábil do exercício auditado, devidamente autenticada pela junta comercial do 
estado, em 3-5-2006, e que esses documentos foram-lhe negados durante o curso 
dos trabalhos.

Esclareceu ainda que, nos termos dos §§ 3º e 4º, do artigo 35, da Lei 
1.288/2001, efetuou novo procedimento, utilizando os valores contábeis e, com 
efeito, encontrou o valor de R$10.156,04 (dez mil e cento e cinqüenta e seis reais e 
quatro centavos), ou seja, um valor inferior ao da peça acusatória.

Em obediência ao que dispõe o § 1º, do artigo 36, da Lei 1.288/2001, o 
sujeito passivo foi notificado do termo de aditamento, em 2-2-2011, por via postal, 
mediante aviso de recebimento, AR, de páginas 71. Não se pronunciando a respeito
do novo valor do auto de infração.

A propósito, importante deixar bem claro o equivocado entendimento da 
recorrente quando afirma que se trata de nova auditoria, sugerida pelo representante 
da Fazenda Pública Estadual, o que implica nova intimação, novos procedimentos e 
novos meios de prova, conforme o inciso IV, do artigo 35, da Lei 1.288/2001.

O dispositivo ora citado faz referência aos documentos e provas que 
devem fundamentar o auto de infração. É aplicável em todas as situações de 
constituição de crédito tributário. 

O caso aqui é de nulidade declarada em julgamento, o que faculta a 
repetição do ato anulado, e não uma nova auditoria.



4

Por oportuno, ao repetir a ação fiscal e realizar o mesmo procedimento, o 
autuante apenas seguiu o que está disposto no precitado artigo 28, da Lei 
1.288/2001, prestigiando desta forma a legislação de regência desse assunto.

Ainda em análise a defesa da recorrente, esta destacou que a empresa é 
optante pela escrita contábil, por isso a auditoria não poderia ser realizada apenas 
nos livros fiscais, a qual detectou omissão de registro de saída de mercadorias.

Defendeu a insubsistência do auto de infração, ressaltando que esse 
conselho não tem admitido o arbitramento por meio de margem de lucro bruto 
presumido quando a empresa possui escrita contábil regular.

Corroborando esse entendimento, cita os acórdãos de números 47/2009, 
49/2009 e 488/2009.

Por fim, desqualifica a presente autuação, pede a sua improcedência e o 
arquivamento do processo.

Entendo que as pessoas jurídicas não obrigadas à apuração pelo lucro 
real poderão optar pelo regime de lucro presumido. O fator determinante para essa 
sistemática é a lucratividade do empreendimento. 

Mas a opção pelo regime de lucro real, nos termos da legislação aplicável 
à matéria, exige uma contabilidade bem elaborada e mensalmente atualizada.

Neste caso, é possível que a razão não assistisse à recorrente quando
esta fez juntada das cópias dos termos de abertura e de encerramento do livro diário 
número 3, relativo ao exercício de 2005. 

É importante relevar que consta do mencionado termo de abertura o selo 
do termo de autenticação da Junta Comercial do Estado do Tocantins, JUCETINS, 
datado de 3 de maio de 2006. 

Mas as cópias dos citados documentos demonstram apenas a elaboração
da escrituração contábil do ano de 2005, e não que a empresa foi tributada com 
base no lucro real, apurado com base em balancetes trimestrais.

Não há nos autos, também, elementos para que se apure a exatidão data 
da suposta opção da tributação com base no lucro real. 

Porém, há de se reconhecer que a autenticação efetuada pela JUCETINS
foi anterior a data da realização da auditoria e que o próprio auditor fiscal da receita
estadual admitiu que a empresa não lhe apresentou os referidos documentos 
quando por ele solicitado.

Entretanto, esse conselho de contribuintes tem acolhido como documento 
probatório de que a empresa é optante de apuração do lucro real tão-somente 
cópias dos livros diário e razão.
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Precedentes sobre a matéria, entre outros, os acórdãos números 
50/2009, 489/2009, 502/2009 e 72/2010, que enunciam os seguintes entendimentos:

ACÓRDÃO Nº: 50/2009 - EMENTA: Omissão de Saída de 
Mercadorias Tributadas. Levantamento que Arbitra Índice de 
Lucro Bruto. Empresa Com Escrita Contábil Regular - Não há 
que prevalecer o lançamento quando está fundamentado em 
levantamento aplicável apenas em empresas com escrita fiscal.

ACÓRDÃO Nº: 489/2009 - EMENTA: Levantamento que 
Arbitra Lucro Bruto. Empresa com Escrita Contábil Regular. 
Nulidade - Apresenta nulidade o lançamento que se utiliza de 
levantamento não recomendado para empresas que mantém 
de escrita contábil regular.

ACÓRDÃO Nº: 502/2009 - EMENTA: Levantamento 
Financeiro. Aplicável a Contribuintes com Escrita Fiscal. 
Empresa Mantém Escrita Contábil Regular - Impossibilidade de 
se exigir ICMS quando o levantamento utilizado não se presta 
à aplicação em empresas com escrita contábil.

ACÓRDÃO Nº: 72/2010 - EMENTA: Levantamento Conclusão 
Fiscal. Saída de Mercadorias Tributadas. Não Registro em 
Livro Próprio. Empresa com Escrituração Contábil - É indevida 
a autuação por meio do levantamento conclusão fiscal quando 
a empresa possuir escrituração contábil.

Ademais, o recurso trata de matéria idêntica as de outros recursos já 
julgados por este conselho de contribuinte em que sobre a controvérsia já existe 
jurisprudência dominante, conforme demonstram os precitados acórdãos.

A própria representação da Fazenda Pública Estadual, nos termos do 
inciso III, do artigo 5o, da Lei 1.288/2001, manifestou-se, em parecer de páginas 73, 
pela improcedência do auto de infração.

Assim, tendo o autuante confirmado que a empresa optou pelo 
pagamento com base na apuração do lucro real, e uma vez que o auto de infração 
foi feito com base no arbitramento de margem lucro bruto, não pode subsistir a 
exigência.

Dou provimento ao recurso.

É como voto.
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DECISÃO

DECIDIU: no mérito, por unanimidade, conhecer da impugnação e dar-lhe 
provimento para, julgar improcedente o auto de infração no 2010/001708 e absolver 
o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 10.156,04 (dez mil, cento 
e cinqüenta e seis reais e quatro centavos), referente ao Termo de Aditamento de 
fls. 067. O Sr. Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram 
da sessão de julgamento os conselheiros Deides Ferreira Lopes, Luiz Carlos da 
Silva Leal, Fernanda Teixeira Halum e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 27 dias do mês de maio de 2011, o conselheiro Edson Luiz 
Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 21 dias do mês de junho de 2011.

Edson Luiz Lamounier,
Presidente.

Deides Ferreira Lopes,
Conselheiro relator.
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