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ICMS. LEVANTAMENTO CONCLUSÃO FISCAL. 
OMISSÃO DE SAÍDAS TRIBUTADAS. 
VALOR ORIGINÁRIO DO IMPOSTO.
quando constatado erro na tipificação da infraç
do imposto apurado. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 
Versa a autuação sobre 

R$ 386.288,22 (trezentos e oitenta e seis mil, duzentos e oitenta e oito reais e vinte 
dois centavos), proveniente das saídas de mercadorias tributadas e não registradas 
no livro próprio, constatado conforme Levantamento da Conta 
Conclusão Fiscal. 

 
O sujeito passivo, ao ser intimado via postal, comparece aos autos 

apresentando impugnação tempestiva (fls. 19/20), alegando que é optante 
Simples Nacional desde julho de 2007
alíquota de 17%, além disso, o levantamento refere
2009, enquanto que o movimento apresentado foi até julho/2009.

 
A julgadora de primeira instância Delma Odete Ribeiro, em

fls. 31, solicita o retorno dos autos à Delegacia Regional de origem para que o autor 
do lançamento reanalise os valores do Levantamento Conclusão Fiscal e faça 
juntada do Livro de Apuração do ICMS
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

LEVANTAMENTO CONCLUSÃO FISCAL. 
DAS TRIBUTADAS. ERRO NA TIPIFICAÇÃO DA INFRAÇÃ

VALOR ORIGINÁRIO DO IMPOSTO. NULIDADE – É nula a exigência tributária 
erro na tipificação da infração e inconsistência quanto ao valor 

Versa a autuação sobre exigência de ICMS, campo 4
R$ 386.288,22 (trezentos e oitenta e seis mil, duzentos e oitenta e oito reais e vinte 
dois centavos), proveniente das saídas de mercadorias tributadas e não registradas 

constatado conforme Levantamento da Conta 

O sujeito passivo, ao ser intimado via postal, comparece aos autos 
apresentando impugnação tempestiva (fls. 19/20), alegando que é optante 
Simples Nacional desde julho de 2007 e sujeito a tributação específica e não à 
alíquota de 17%, além disso, o levantamento refere-se ao exercício fechado de 
2009, enquanto que o movimento apresentado foi até julho/2009.

adora de primeira instância Delma Odete Ribeiro, em
ls. 31, solicita o retorno dos autos à Delegacia Regional de origem para que o autor 

lise os valores do Levantamento Conclusão Fiscal e faça 
juntada do Livro de Apuração do ICMS, Inventário inicial e final. 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

LEVANTAMENTO CONCLUSÃO FISCAL. PRESUNÇÃO DE 
ERRO NA TIPIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO E 

a exigência tributária 
ão e inconsistência quanto ao valor 

, campo 4, na importância de 
R$ 386.288,22 (trezentos e oitenta e seis mil, duzentos e oitenta e oito reais e vinte 
dois centavos), proveniente das saídas de mercadorias tributadas e não registradas 

constatado conforme Levantamento da Conta Mercadorias – 

O sujeito passivo, ao ser intimado via postal, comparece aos autos 
apresentando impugnação tempestiva (fls. 19/20), alegando que é optante pelo 

e sujeito a tributação específica e não à 
se ao exercício fechado de 

2009, enquanto que o movimento apresentado foi até julho/2009. 

adora de primeira instância Delma Odete Ribeiro, em despacho às 
ls. 31, solicita o retorno dos autos à Delegacia Regional de origem para que o autor 

lise os valores do Levantamento Conclusão Fiscal e faça 
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Em atenção ao solicitado, o Auditor José Cordeiro de Melo Filho – AFRE 
III, em substituição ao autor do lançamento, anexa termo de aditamento às fls. 
39/42, retificando os valores da Base de Cálculo e imposto para: R$ 2.072.037,18 e 
R$ 352.246,32, respectivamente. 

 
Notificado do termo de aditamento, a autuada não se manifestou e o 

processo foi remetido à Coordenadoria de Dívida Ativa, que em despacho às fls. 47, 
encaminhou os Autos ao Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais – COCRE, 
para julgamento. 

 
O processo foi redistribuído ao julgador de primeira instância Carlos 

Alberto Rodrigues que em diligência, solicitou ao autor do lançamento ou seu 
substituto, que analise a Resolução do CGSN – Conselho Gestor do Simples 
Nacional, quanto a alíquota a ser aplicável em face da condição de microempresa. 

 
Atendendo o solicitado, o auditor substituto recalcula os valores 

questionados e lavra termo de aditamento (fls. 58/61), corrigindo o valor autuado 
para R$ 91.623,69, e retifica a infração campo 4.13, acrescentando o art. 34 da Lei 
Complementar 123/2006, combinado com o art. 9º da Resolução CGSN 30/2008.  

 
Notificada do termo de aditamento via postal, a autuada não se 

manifestou. 
 
Em novo despacho às fls. 68, o julgador de primeira instância, solicita que 

o autor do lançamento ou seu substituto, complemente a tipificação da infração, por 
tratar-se de omissão de saídas. 

 
Às fls. 69, o auditor substituto altera o campo 4.13 do auto de infração, 

acrescentando o art. 44, inciso III, da Lei 1.287/2001, deixando de fazer referência 
ao art. 34 da Lei Complementar 123/2006 e o art. 9º da Resolução CGSN 30/2008, 
anteriormente aditadas. 

 
Novamente notificada do termo de aditamento via postal, a autuada se 

omitiu da manifestação. 
 
O julgador de primeira instância, em sentença às fls. 76/78, julga nulo o 

auto de infração, sem análise de mérito, em função dos equívocos na constituição 
do lançamento do crédito tributário e nos sucessivos aditamentos. 

 
A Representação Fazendária – REFAZ, em parecer às fls. 80, aduz que a 

sucessão de erros apontados pelo nobre julgador torna a reclamação precária e 
inábil para representar as legítimas pretensões da Fazenda Pública.  

 
Pede seja mantida a decisão singular. 
 
O sujeito passivo foi notificado via postal da sentença de primeira 

instância e do parecer da REFAZ, e não se manifestou. 
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VOTO 
 
 
A presente lide configura-se pela autuação no campo 4, por saídas de 

mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio, constatado por intermédio 
do levantamento conclusão fiscal. 

 
Verificando os dados e documentos acostados aos autos, constata-se 

pela descrição dos fatos narrados na peça básica pelo autor do lançamento, tratar-
se de autuação por omissão de saídas apuradas por intermédio de levantamento 
conclusão fiscal cuja elaboração tem por objetivo apurar se a margem de lucro bruto 
auferida pelo sujeito passivo corresponde como lucro bruto arbitrado pelo fisco, no 
caso de ausência da escrituração contábil obrigatória. 

 
Este procedimento encontra suporte na Legislação Tributária do Estado 

do Tocantins, conforme previsto no art. 127 da Lei 1.287/2001, a seguir: 
 

Art. 127. Em levantamentos fiscais poderão ser usados quaisquer 
meios indiciários, bem como aplicados coeficientes médios de lucro 
bruto, valor adicionado ou preços mínimos, considerados em cada 
atividade econômica conforme fixado em ato do Secretário da 
Fazenda. 

 
Acontece que na elaboração do levantamento fiscal, o auditor deve 

obedecer a certos critérios visando a veracidade dos fatos, cujos valores apurados 
espelhem sua realidade. 

 
Mesmo critério será adotado na elaboração da peça básica, ou seja, o 

auto de infração, que deve conter todos os requisitos essenciais para permitir a sua 
compreensão e garantir a legalidade dos fatos apurados. 

 
Porém, não é o que espelha o presente trabalho, pois vários ajustes 

foram perpetrados por intermédio de termos de aditamentos e mesmo assim a ação 
fiscal ficou fragilizada, não permitindo identificar com segurança a extensão da 
infração praticada pelo sujeito passivo, pois tanto a base de cálculo quanto o valor 
originário do tributo, foram várias vezes modificados, bem como os dispositivos 
legais tidos como infringido, que ficaram incompletos depois de aditados. 

 
Neste caso ficou evidente que não foi devidamente observado o inciso I, 

alínea “d” e “f”, do art. 35, da Lei 1288/2001, conforme transcrito a seguir: 
 

Art. 35. O Auto de Infração: 
 
I - formaliza a exigência do crédito tributário e contém, no mínimo: 
d) o dispositivo legal infringido; 
 
f) a base de cálculo, alíquota aplicável e o valor originário da 
obrigação; 

 
Desta forma, a exigência tributária não deve prosperar, ficando 

prejudicada pela inobservância de princípios mínimos contidos no art. 35 precitado. 
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Diante do exposto, em reexame necessário, voto pela confirmação da 

decisão de primeira instância, que julgou nulo o auto de infração de no 2010/000361. 
 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 
presente processo, por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão 
de primeira instância, que julgou nulo o auto de infração de no 2010/000361 e extinto 
o processo sem julgamento de mérito. O representante fazendário Heverton Luiz de 
Siqueira Bueno fez sustentação oral pela fazenda pública e solicitou o refazimento 
dos trabalhos de auditoria, conforme prevê o Regimento Interno. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Luiz Carlos da Silva Leal, Evaniter Cordeiro 
Toledo, Valcy Barboza Ribeiro e Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 24 dias do mês de janeiro de 2014, o conselheiro Edson 
Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 31 dias do mês de janeiro de 2014. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Conselheiro Relator 


