
 

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

 
 
ACÓRDÃO No: 
REEXAME NECESSÁRIO
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO N
INTERESSADO: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL N
REQUERENTE: 
 
 
EMENTA 

 
 
ICMS. CONTA MERCADORIAS

SAÍDA. PROCEDENTE 
omissão de saídas de mercadorias tributadas
de lucro arbitrado compatível com a atividade 

 
 

RELATÓRIO 
 
 
Versa a autuação sobre 

mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio, constatada por meio do 
levantamento da Conta Mercadorias 

 
Intimado via direta, o sujeito passivo comparece aos autos, apresentando 

impugnação tempestiva (fls. 65), alegando que encon
sua sede para a cidade de Gurupi, onde fora feito trancamento de estoque, tendo 
que recolher o imposto por estar fora do estabelecimento, e estas fazem parte da 
mesma mercadoria autuada.

 
A julgadora de primeira instância em 

impugnação apresentada, concede
infração, por entender que no levantamento foi utilizado somente o valor das 
entradas para apurar a omissão de saídas, sem qualquer outro dado 
elaboração do levantamento, omitindo os valores dos estoques inicial e final, além 
de não considerar o valor do imposto a recolher apurado na conferência de cargas 
realizado em 05/09/2011.
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

CONTA MERCADORIAS – CONCLUSÃO FISCAL
SAÍDA. PROCEDENTE – É procedente o lançamento fiscal que exige

s de mercadorias tributadas, quando apurado adicionando índice 
de lucro arbitrado compatível com a atividade econômica do contribuinte.

Versa a autuação sobre exigência de ICMS, referente a saídas de 
tributadas e não registradas no livro próprio, constatada por meio do 

levantamento da Conta Mercadorias – Conclusão Fiscal, anexo. 

Intimado via direta, o sujeito passivo comparece aos autos, apresentando 
impugnação tempestiva (fls. 65), alegando que encontra em transição, transferindo 
sua sede para a cidade de Gurupi, onde fora feito trancamento de estoque, tendo 
que recolher o imposto por estar fora do estabelecimento, e estas fazem parte da 
mesma mercadoria autuada. 

de primeira instância em sentença às fls. 71/73, conhece da 
impugnação apresentada, concede-lhe provimento e julga improcedente o auto de 
infração, por entender que no levantamento foi utilizado somente o valor das 
entradas para apurar a omissão de saídas, sem qualquer outro dado 
elaboração do levantamento, omitindo os valores dos estoques inicial e final, além 
de não considerar o valor do imposto a recolher apurado na conferência de cargas 
realizado em 05/09/2011. 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

FISCAL. OMISSÃO DE 
fiscal que exige ICMS por 

, quando apurado adicionando índice 
do contribuinte. 

de ICMS, referente a saídas de 
tributadas e não registradas no livro próprio, constatada por meio do 

 

Intimado via direta, o sujeito passivo comparece aos autos, apresentando 
tra em transição, transferindo 

sua sede para a cidade de Gurupi, onde fora feito trancamento de estoque, tendo 
que recolher o imposto por estar fora do estabelecimento, e estas fazem parte da 

sentença às fls. 71/73, conhece da 
lhe provimento e julga improcedente o auto de 

infração, por entender que no levantamento foi utilizado somente o valor das 
entradas para apurar a omissão de saídas, sem qualquer outro dado necessário à 
elaboração do levantamento, omitindo os valores dos estoques inicial e final, além 
de não considerar o valor do imposto a recolher apurado na conferência de cargas 
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A Representação Fazendária – REFAZ, no parecer às fls. 74/75, aduz que 
a empresa informou que não tinha estoque, por isso o autuante considerou no 
levantamento o valor do estoque inicial e final zero. 

 
Ao final pede a reforma da decisão singular a fim de que a reclamação 

seja julgada procedente. 
 
Notificado da decisão de primeira instância e parecer da REFAZ, a 

impugnante não se manifestou. 
 
 

VOTO 
 
 

A presente lide se configura na autuação por presunção de omissão de 
saídas de mercadorias tributadas.  

 
A infração tipificada como infringida foi o art. 44, incisos II e III, da Lei 

1.287/2001. 
 
Analisando os documentos anexados aos autos, em especial o 

levantamento às fls. 05, bem como as cópias de seus livros fiscais, constata-se que 
a empresa efetuou compras no período de janeiro a setembro de 2011. 

 
No entanto, não efetuou nenhuma venda neste período, além de declarar 

ao fisco que não possui estoque de mercadorias em 01/10/2011. 
 
Porém, em sua defesa a mesma alega transferência de domicilio, e que 

em ação fiscal no novo endereço, foi feito trancamento de estoque, tendo que 
recolher imposto sobre as mercadorias encontradas em situação irregular. 

 
A julgadora de primeira instância, ao proferir sua sentença, decidiu pela 

absolvição da autuada, pelo motivo que no levantamento elaborado em auditoria, o 
auditor utilizou somente os valores das entradas, sem qualquer outro dado para 
apurar as omissões constatadas, nem foi considerado o valor do imposto pago na 
ação fiscal. 

 
Conforme demonstra os documentos, a julgadora singular cometeu dois 

equívocos para sustentar sua decisão, primeiro porque no levantamento efetuado 
pelo autor do lançamento foram utilizados os dados disponíveis nos livros fiscais da 
autuada, ou seja, os valores das compras, pois não foram emitidos documentos de 
saídas e consequentemente não registrados no livro próprio e nem possuía estoque 
final. 

 
Portanto, é correto o levantamento elaborado pelo fisco com os dados 

extraídos dos livros fiscais, fornecidos pela própria autuada. 
 
Outro equívoco da julgadora singular, refere-se a afirmativa que não foi 

considerado no levantamento o imposto pago em ação fiscal, pela autuada. 
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Na sua defesa a autuada faz menção que sofrera ação fiscal. Anexa 
demonstrativo de conferência de carga com descrição das mercadorias em situação 
fiscal irregular encontrada em estabelecimento situado em outra localidade distante 
da sede do contribuinte. 

 
Ora, se as mercadorias estavam em situação fiscal irregular, encontradas 

em outro estabelecimento, o fisco não poderia considerar no levantamento 
documento que não era do seu conhecimento, pois foi anexado pelo contribuinte por 
ocasião da sua defesa. Além de ser muito inferior ao valor autuado, não consta 
prova do pagamente da alegada importância, ou era parte das mercadorias 
auditadas. 

 
Desta forma, está correto o procedimento adotado pelo fisco para apurar 

os valores autuados. A empresa adquiriu mercadorias, e por ocasião da fiscalização 
não possuía estoque, significando que vendeu todos seus produtos, só restando ao 
agente do fisco, agregar às aquisições a margem de lucro apropriada para a 
atividade do contribuinte, encontrar a base de cálculo tributável e concluir seu 
procedimento de auditoria, conforme demonstrado no levantamento corretamente 
elaborado. 

 
Assim, concluímos que a autuada não cumpriu com suas obrigações 

fiscais, agindo em desconformidade com as determinações da Legislação Tributária 
do Estado do Tocantins, especialmente os incisos II e III do art. 44 da Lei 
1.287/2001, conforme a seguir: 

 
Art. 44.  São obrigações do contribuinte e do responsável: 
(...) 
 
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, analisados os presentes autos, visto que o sujeito passivo não 

apresentou provas que fossem capaz de modificar ou desconstituir a ação fiscal, 
entendo que está correta a exigência do crédito tributário lançado no campo 4 do 
auto de infração. 

 
Diante do exposto, em reexame necessário, voto reformando a decisão de 

primeira instância, para julgar procedente a exigência tributária, campo 4 do auto de 
infração nº 2011/002758. 

 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 
presente processo, no mérito, por unanimidade, em reexame necessário, reformar a 
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decisão de primeira instância, julgar procedente a reclamação tributária constante do 
auto de infração no 2011/002758 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário no valor de R$ 14.890,88 (quatorze mil, oitocentos e noventa reais e 
oitenta e oito centavos), referente ao campo 4.11, mais os acréscimos legais. O 
representante fazendário Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Carlos da Silva Leal, 
Deides Ferreira Lopes, Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale e Valcy Barboza 
Ribeiro. Presidiu a sessão de julgamento aos 10 dias do mês de setembro de 2013, 
o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, ao primeiro dia do mês de novembro de 2013. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Conselheiro Relator 

 


