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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 007/2012
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.076
PROCESSO No: 2011/6260/500115
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/001554
SUJEITO PASSIVO: SOARES & CIRILO LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.065.399-1
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA 

MULTA FORMAL. LEVANTAMENTO DA CONTA MERCADORIAS –
CONCLUSÃO FISCAL. MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. OMISSÃO POR PRESUNÇÃO LEGAL. 
LEVANTAMENTO IMPRÓPRIO – Não prevalece a exigência tributária embasada 
em levantamento impróprio para apurar a ocorrência de omissão de saídas.

RELATÓRIO

O contribuinte foi autuado nos campos 4.1 a 7.1, a título de Multa Formal, 
no valor total de R$ 269.151,78 (duzentos e sessenta e nove mil, cento e cinquenta 
e um reais e setenta e oito centavos), em razão da omissão, por presunção legal, de 
saídas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária e os respectivos 
registros fiscais, relativas aos exercícios de 2007 a 2010, conforme constatado no 
Levantamento da Conta Mercadorias – Conclusão Fiscal, ficando o contribuinte 
sujeito ao pagamento de Multa Formal correspondente a 20% do valor da operação.

Intimado do auto de infração o contribuinte comparece tempestivamente 
aos autos, argui preliminar de nulidade do auto de infração por cerceamento ao 
direito de defesa, em razão da tipificação errônea da infração, uma vez que inexiste 
correlação entre o histórico do auto, a tipificação e a penalidade aplicada.

Em sua peça defensória, aponta ainda outra nulidade, a não obediência 
ao art. 35, inciso IV, da Lei 1.288/2001, uma vez que contém erros no levantamento 
e o mesmo não é capaz de comprovar o ilícito.

No mérito, aduz que o sujeito passivo comercializa produtos sujeitos ao 
regime de substituição tributária, e cita que é vedado elaborar o levantamento ora 
em discussão conforme Portaria SEFAZ no 1.799/02, em seu art. 9o.
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Argumenta ainda, que combustíveis tem seus preços fixados por 
intermédio do Conselho Nacional de Políticas Fazendárias – CONFAZ que disciplina 
o preço médio ponderado ao consumidor final.

Por fim, transcreve acórdãos emanados pelo Conselho de Contribuintes e 
Recursos Fiscais – COCRE do Estado do Tocantins e pugna pela improcedência do 
auto de infração.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação e deu-lhe 
provimento, julgando improcedente o auto de infração.

A Representação Fazendária – REFAZ em sua manifestação recomendou 
a confirmação da decisão monocrática. 

Intimado da sentença de primeira instância e do parecer da REFAZ o 
contribuinte não se manifestou.

Em síntese, é o relatório.

VOTO

O auto de infração em análise se refere a aplicação de multa formal, por 
omissão, por presunção legal, de saídas de mercadorias sujeitas ao regime de 
substituição tributária e os respectivos registros fiscais, relativo aos exercícios de 
2007 a 2010.

Visto, analisado e discutido os autos, foi possível perceber, dentre outros 
equívocos, que o tipo de levantamento utilizado pela autoridade autuante, e que deu 
origem aos lançamentos, não é hábil para apurar omissões de saídas de 
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária.

A autuada comercializa combustíveis, produtos sujeitos ao regime de 
substituição tributária. O cálculo do ICMS desses produtos é feito com base no valor 
estabelecido pelo CONFAZ, não sendo possível nova aplicação de valor adicionado 
para fins de imputação de multa por presunção de omissão de saídas, como fez o 
autuante.

Outrossim, o levantamento da Conta Mercadorias – Conclusão Fiscal, 
utilizado no trabalho ora em discussão, apura lucro arbitrado de mercadorias com 
tributação normal, mas nunca as mercadorias sujeitas a antecipação do imposto, 
sob pena de ferir o estabelecido na Portaria SEFAZ no 1.799/02, que dispõe sobre o 
arbitramento de lucro bruto em apuração de saídas tributadas de mercadorias, em 
seu art. 9o, que veda a utilização do levantamento conclusão fiscal, vejamos:

Art. 9o Os percentuais a que se refere esta portaria não se aplicam 
aos produtos sujeitos ao regime de substituição tributária e aos 
sujeitos a tabelamento, casos em que, para apuração do valor das 
saídas tributadas prevalecem os correspondentes índices de valores 
agregados e os preços definidos pelo órgão controlador, 
respectivamente.
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Diante de tais esclarecimentos, resta claro o equívoco do autuante em 
elaborar o levantamento da Conta Mercadorias – Conclusão Fiscal para apurar 
omissão, por presunção, de mercadorias sujeitas ao regime de substituição 
tributária.

Destaco ainda, que além de indevido, o levantamento (fls.04) apresenta 
outros erros que por si só o invalidariam, como a indicação na coluna de 
“mercadorias não tributadas ou isentas” relativas aos valores das mercadorias 
sujeitas ao regime de substituição tributária. Também, a aplicação do V. A. sem 
observância ao preço médio ponderado ao consumidor final – PMPF, estabelecido 
pelo CONFAZ.

Nesses termos, entendo que o auto de infração em epígrafe deve ser 
julgado improcedente, ficando mantida a decisão de primeira instância.

É como voto.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração no 2011/001554 e absolver o sujeito passivo 
da imputação que lhe faz nos valores de R$ 58.643,68 (cinquenta e oito mil, 
seiscentos e quarenta e três reais e sessenta e oito centavos), R$ 57.428,58 
(cinquenta e sete mil, quatrocentos e vinte e oito reais e cinqüenta e oito centavos), 
R$ 49.270,16 (quarenta e nove mil, duzentos e setenta reais e dezesseis centavos) 
e R$ 103.809,36 (cento e três mil, oitocentos e nove reais e trinta e seis centavos), 
referentes aos campos 4.11 a 7.11, respectivamente. O Representante Fazendário 
Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker, Luiz 
Carlos da Silva Leal e Oneida das Graças Pereira. Presidiu a sessão de julgamento 
aos 25 dias do mês de janeiro de 2012, o conselheiro Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 31 dias do mês de janeiro de 2012.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

Fernanda Teixeira Halum
Conselheira Relatora


