
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

 
 
ACÓRDÃO No: 
IMPUGNAÇÃO DIRETA 
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO N
IMPUGNANTE: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL N
IMPUGNADA: 
 
 
EMENTA 

 
 
ICMS. OMISSÃO DE SAÍDA

EM LIVRO PRÓPRIO.
CONCLUSÃO FISCAL.  
DE VALOR CONTÁBIL 
levantamento fiscal elaborado com dados incorretos.

 
 

RELATÓRIO 
 
 
O contribuinte foi autuado nos campos 4 e 5, por deixar de recolher ICMS

nas importâncias de R$ 79.020,26 (
centavos) e R$ 24.179,76 (
e seis centavos) respectivamente, referente
registradas em livro próprio, constatado por meio do Levantamento Conclusão 
Fiscal, anexos. 

 
A autuada foi intimada por via postal, comparecendo aos autos, 

apresentando impugnação direta a este Conselho (fls. 15/19), alegando 
cerceamento do direito de defesa
auto de infração anterior e por tratar
outro, além de não ter sido intimado para nova auditoria.

 
No mérito, alega que o auditor não teve cuidado de separar as 

mercadorias tributadas das isentas ou não tributadas, levando o total para 
levantamento Conclusão Fiscal, e ainda, que seu lucro é inferior ao arbitrado no 
levantamento. 
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

056/2014 
 No: 120 

2011/6140/500223 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/000447 

WENCESLAU GOMES LEOBAS
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.022.022-0 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

SÃO DE SAÍDAS DE MERCADORIAS NÃO REGISTRADA
EM LIVRO PRÓPRIO. LEVANTAMENTO DA CONTA MERCADORIAS 

 UTILIZAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS AO INVÉS 
DE VALOR CONTÁBIL – É improcedente a reclamação tributária embasada em 
levantamento fiscal elaborado com dados incorretos. 

O contribuinte foi autuado nos campos 4 e 5, por deixar de recolher ICMS
de R$ 79.020,26 (setenta e nove mil, vinte reais e vinte e seis 

centavos) e R$ 24.179,76 (vinte e quatro mil, cento e setenta e nove reais e setenta 
e seis centavos) respectivamente, referentes às saídas de mercadorias não 

livro próprio, constatado por meio do Levantamento Conclusão 

A autuada foi intimada por via postal, comparecendo aos autos, 
apresentando impugnação direta a este Conselho (fls. 15/19), alegando 
cerceamento do direito de defesa, pois não foi notificado dos motivos da nulidade do 
auto de infração anterior e por tratar-se de refazimento tem relação direta com o 
outro, além de não ter sido intimado para nova auditoria. 

No mérito, alega que o auditor não teve cuidado de separar as 
ributadas das isentas ou não tributadas, levando o total para 

levantamento Conclusão Fiscal, e ainda, que seu lucro é inferior ao arbitrado no 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

WENCESLAU GOMES LEOBAS 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

DE MERCADORIAS NÃO REGISTRADAS 
LEVANTAMENTO DA CONTA MERCADORIAS – 

UTILIZAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS AO INVÉS 
É improcedente a reclamação tributária embasada em 

O contribuinte foi autuado nos campos 4 e 5, por deixar de recolher ICMS 
etenta e nove mil, vinte reais e vinte e seis 

inte e quatro mil, cento e setenta e nove reais e setenta 
saídas de mercadorias não 

livro próprio, constatado por meio do Levantamento Conclusão 

A autuada foi intimada por via postal, comparecendo aos autos, 
apresentando impugnação direta a este Conselho (fls. 15/19), alegando 

i notificado dos motivos da nulidade do 
tem relação direta com o 

No mérito, alega que o auditor não teve cuidado de separar as 
ributadas das isentas ou não tributadas, levando o total para 

levantamento Conclusão Fiscal, e ainda, que seu lucro é inferior ao arbitrado no 
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Na sequência, o processo teve seu trâmite modificado, sendo remetido 
para julgamento em primeira instância, originado pedido de diligência, manifestação 
da autoridade autuante, emissão de termo de aditamento e nova impugnação de 
igual teor (fls. 33/37) foi apresentada. 

 
A Representação Fazendária em parecer às fls. 41/42 entende que o 

desdobramento do trâmite processual não causou prejuízo as partes, beneficiando o 
sujeito passivo que ganhou tempo e compareceu com nova peça defensória, o que 
legitima os atos aqui praticados. Quanto ao mérito esclarece que o auditor ao 
elaborar o levantamento, considerou os valores da “base de cálculo” que nada mais 
é que os valores das compras e das vendas, tributadas, ou seja, a diferença entre o 
valor contábil e o informado como sendo de outras, isentas e/ou não tributadas. 

 
Aduz ainda, que a pretensão da Fazenda Pública encontra-se 

adequadamente consubstanciada e enquadrada nos dispositivos da legislação 
dados como infringidos, e pede que a pretensão seja declarada a procedência da 
reclamação sob exame. 

 
Em sessão plenária realizada no dia 18 de setembro de 2013 decidiu o 

Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por unanimidade converter o 
julgamento em diligência, a pedido do conselheiro relator para o autor do 
lançamento ou seu substituto legal juntar aos autos cópias dos livros de: 

 
a) Registro de Entradas dos Exercícios de 2006 e 2007; 
b) Registro de Saídas dos Exercícios de 2006 e 2007; 
c) Registro de Apuração do ICMS dos exercícios de 2006 e 2007; 
d) Registro de Inventário dos Exercícios de 2005 a 2007. 
 
Em atenção à diligência supramencionada, o auditor autor do lançamento 

(fls. 48) devolveu os autos com cópia da declaração do responsável técnico da 
empresa onde o mesmo menciona o extravio dos livros que foram solicitados as 
cópias às fls. 45. 

 
Após, em conformidade ao art. 5º-B, inciso IV, da Lei 1.288/2001, o ilustre 

representante da Procuradoria Geral do Estado do Tocantins manifestou-se 
favorável a manifestação exposta pelo Representante Fazendário, determinando o 
retorno dos autos à origem, para as providências legais (fls.51). 

 
É o Relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
O sujeito passivo está devidamente qualificado no auto de infração, a 

intimação é válida, a impugnação é tempestiva e apresentada pelo próprio 
contribuinte, nos termos do art. 20, caput da Lei 1.288/01. 

 
A pretensão fiscal encontra respaldo no art. 44, inciso II, da Lei 1.287/01 

C/C art. 46 do mesmo diploma legal, e a penalidade sugerida está prevista no art. 
48, inciso III, alínea “a”, da Lei 1.287/2001. 
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A peça fiscal noticia às fls. 02 e 03, no contexto do campo 4.1, que o 
contribuinte deixou de recolher aos cofres públicos o ICMS no valor de R$ 79.020,26 
correspondente ao giro comercial de R$ 464.825,10 referente à saída de 
mercadorias tributadas e não registradas nos livros próprios e no campo 5.1, que o 
contribuinte deixou de recolher aos cofres públicos o ICMS no valor de R$ 24.179,76 
correspondente ao giro comercial de R$ 142.233,91 referente à saída de 
mercadorias tributadas e não registradas nos livros próprios. 

 
Ambas as reclamações tributárias foram originadas de levantamentos 

fiscais da conta mercadorias denominados de conclusão fiscal. Esse levantamento 
fiscal consiste na identificação de omissão de vendas de mercadorias tributadas, 
mediante o arbitramento do valor de suas saídas com a aplicação de coeficiente de 
lucro bruto conforme estabelece os artigos 2, 5 e 6 da Portaria SEFAZ no 1.799, de 
30 de dezembro de 2002, nestes termos: 

 
Art. 2o Nos estabelecimentos que mantém apenas escrita fiscal, será 
arbitrado o valor das saídas tributadas conforme determinam os 
artigos 5o e 6o. 
 
Art. 5o O arbitramento de que tratam os artigos precedentes deverá 
ser feito mediante utilização de coeficiente do lucro bruto indicado 
para o ramo de atividade econômica do estabelecimento. 
 
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, o valor das saídas reais 
tributadas compreende o valor do custo das mercadorias saídas, 
acrescido do percentual correspondente ao lucro bruto. 
 
Art. 6o Os coeficientes médios de lucro aplicáveis nas situações 
previstas para o comércio varejista, são os constantes do Anexo 
Único a esta Portaria. 

 
Compulsando os autos, denota-se que o autuante, ao elaborar os 

levantamentos fiscais, utilizou os valores de base de cálculo do ICMS informados 
nos Documentos de Informações Fiscais – DIF e não os valores mercantis das 
compras e vendas das mercadorias, para apurar o valor arbitrado das vendas de 
mercadorias tributadas. 

 
Assim, o valor encontrado, relativo ao arbitramento das vendas, não 

representa com fidedignidade ao disposto na legislação tributária, haja vista que o 
parágrafo único do art. 5º, da Portaria SEFAZ nº 1.799/2002, estabelece que o valor 
das vendas arbitradas é determinado pela multiplicação do percentual 
correspondente ao lucro bruto sobre o valor do custo das mercadorias saídas e o 
valor do custo das mercadorias indicado nos levantamentos fiscais foi calculado 
erroneamente, pois, foi encontrado com a utilização de base de cálculo do imposto e 
não dos valores econômicos das compras das mercadorias. 

 
Neste caso, constata-se que houve erro na elaboração dos levantamentos 

fiscais por ter utilizado valores de base de cálculo do ICMS para identificar o custo 
das mercadorias e, por consequência, o valor arbitrado das saídas de mercadorias. 

 
Com efeito, é causa de improcedência da reclamação tributária o 

levantamento fiscal elaborado com erro, pois assim já decidiu este Conselho de 
Contribuintes, senão vejamos: 

 



 Publicado no Diário Oficial no 4.233, de 13 de outubro de 2014 
 

4 

ACÓRDÃO Nº: 302/2010 
EMENTA: Levantamento Conclusão Fiscal. Omissão de Saídas de 
Mercadorias Tributadas. Utilização de Valores Base de Cálculo – 
Não prevalece a exigência tributária embasada em levantamento que 
utiliza dados incorretos. 
 
ACÓRDÃO Nº: 402/2010 
EMENTA: Levantamento Conclusão Fiscal. Saída de Mercadorias 
Tributadas. Não Registro em Livro Próprio. Utilização de Base de 
Cálculo ao Invés de Valor Contábil – Não prevalece a exigência 
tributária embasada em levantamento fiscal elaborado com erro, 
acarretando omissão de saídas fictícia. 
 
ACÓRDÃO Nº: 009/2014 
EMENTA: ICMS. MULTA FORMAL. SERVIÇOS DE 
COMUNICAÇÃO. DIVERGÊNGIA ENTRE O DOCUMENTO DE 
DECLARAÇÃO DE TRÁFEGO – DETRAF E O LIVRO REGISTRO 
DE SAÍDAS. ERRO NO LEVANTAMENTO FISCAL. 
IMPROCEDÊNCIA – É improcedente a exigência tributária apurada 
em levantamento fiscal elaborado com erro ou omissões. 

 
Desta forma, constatado que houve erro na elaboração do levantamento 

fiscal, percebe-se que a autuada não contrariou as disposições da Legislação 
Estadual, em especial aquelas contidas no art. 44, inciso II, da Lei 1.287/2001, 
conforme a seguir: 

 
Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável: 
(...) 
 
II – escriturar nos livros próprios, com fidedignidade, na forma e nos 
prazos normativos, as operações ou prestações realizadas, ainda 
que contribuinte substituto ou substituído; (Redação dada pela Lei 
2.549 de 22.12.11). 

 
Portanto, à luz dos elementos fáticos e jurídicos acima delineados, decido 

pela improcedência da reclamação tributária constante no auto de infração de nº 
2011/000447 para absolver o sujeito passivo do pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 79.020,26 (Setenta e nove mil, vinte reais e vinte e seis centavos) e R$ 
24.179,76 (Vinte e quatro mil, cento e setenta e nove reais e setenta e seis 
centavos) referentes aos campos 4.11 e 5.11 respectivamente. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 

unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração por não ter o 
sujeito passivo sido intimado sobre o refazimento dos trabalhos de auditoria e não 
ter sido, também, intimado das decisões do COCRE que julgou nulo o auto de 
infração que originou as reclamações tributárias, arguidas pelo sujeito passivo, e, por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração por falta de 
documentos comprobatórios que suportaram a elaboração do levantamento fiscal, 
arguida pelo conselheiro relator. No mérito, por unanimidade, conhecer da 
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impugnação direta ao COCRE, julgar improcedente a reclamação tributária 
constante do auto de infração nº 2011/000447 e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz  nos valores de R$ 79.020,26 (Setenta e nove mil, vinte reais 
e vinte e seis centavos) e R$ 24.179,76 (Vinte e quatro mil, cento e setenta e nove 
reais e setenta e seis centavos) referentes aos campos 4.11 e 5.11 respectivamente. 
O representante fazendário Rui José Diel fez sustentação oral pela fazenda pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Valcy Barboza Ribeiro, Kellen 
Crystian Soares Pedreira do Vale, Elena Peres Pimentel e Evaniter Cordeiro Toledo 
e o Procurador do Estado do Tocantins Mauricio Fernando Domingues Morgueta. 
Presidiu a sessão de julgamento aos 07 dias do mês de julho de 2014, o conselheiro 
Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos nove dias do mês de outubro de 2014. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Valcy Barboza Ribeiro 
Conselheiro Relator 


