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ACÓRDÃO No: 

 
109/2017 

IMPUGNAÇÃO No: 116 
PROCESSO No: 2012/6270/500564 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/003384 
IMPUGNANTE: AUTO CAMPOS COMÉRCIO DE MAQUINAS 

AGRICOLAS LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.393.666-8 
IMPUGNADA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 

 
 
ICMS. CONTA MERCADORIAS. CONCLUSÃO FISCAL. OMISSÃO DE 

SAÍDA. INDICE DA MARGEM DE LUCRO BRUTO. IMPROCEDENTE – É 
improcedente a reclamação tributária que tenha como base levantamento com 
margem de lucro bruto superior ao do ramo de atividade, sendo que o contribuinte 
obteve margem de lucro superior ao mínimo previsto em Lei.  

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual, através do auto de infração nº 2012/003384, 
constituiu crédito tributário contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 
exigindo ICMS referente às saídas de mercadorias tributadas não registradas no 
livro próprio, relativo ao exercício de 2010, no valor de R$ 1.683,61 (hum mil, 
seiscentos e oitenta e três reais e sessenta e um centavos). 
 

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal (fls. 18), 
comparecendo ao processo, desistindo expressamente do julgamento de primeira 
instância e requerendo o julgamento pelo Conselho de Contribuintes e Recursos 
Fiscais – COCRE, apresentando impugnação direta tempestiva, arguindo que a 
autora do lançamento elaborou levantamento conclusão fiscal, adotando margem de 
lucro bruto igual a 50% (cinquenta); que a origem do arbitramento está contida na 
Portaria nº 1.799/2002; que a referida portaria não fixa percentual algum para 
estabelecimento que explora a atividade da impugnante, a qual tem a maioria das 
suas mercadorias sujeitas à isenção ou substituição tributária; que somente o 
levantamento específico é instrumento hábil para detectar omissão de saídas de 
mercadorias, principalmente em empresas que exploram referida atividade; que a 
autoridade fiscal utilizou-se de valores incorretos na elaboração do levantamento 
conclusão fiscal; que se o levantamento estivesse preenchido com os valores 
corretos não haveria omissão de saídas de mercadorias tributadas (fls. 20/23). 



                                    Publicado no Diário Oficial de nº 4.904 de 06 de julho de 2017 
 
 
 
 
 

 
Contencioso Administrativo-Tributário 

2/4 
 

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-908 
Tel: +55 63 3218 1240 | 3218 1202 – Fax: +55 63 3218 1291 - www.sefaz.to.gov.br  

 

 

 
O processo foi encaminhado à Representação Fazendária que solicitou 

ao chefe do CAT – Conselho Administrativo Tributário, diligência no sentido de 
retificar o campo 4.3 – levantamento de origem, e anexar cópias do Documento de 
Informações Fiscais – DIF, Guias de Informações e Apurações Mensais – GIAM’s, 
declaração do contribuinte de que não possui escrita contábil e dos livros de registro 
de entradas, saídas e apuração do ICMS (fls. 38/40). 
 

Os autos foram devolvidos à autora do lançamento (fls. 42) que fez 
juntada dos livros de registro de entradas, saídas e apuração do ICMS dos 
exercícios de 2009 e 2010 (fls. 43/216) e lavrou termo de aditamento às fls. 217 
retificando o código e o levantamento de origem constantes dos campos 4.2 e 4.3 do 
auto de infração. 
 

O sujeito passivo foi intimado do termo aditivo e da juntada dos 
documentos por ciência direta (fls. 219), mas não se manifestou. 
 

A Representação Fazendária, em despacho exarado às fls. 222/225, 
reporta que a autora do lançamento cumpriu em parte o solicitado em diligência e 
que o levantamento conclusão fiscal apresenta algumas incongruências, sendo que 
na coluna mercadorias tributadas foram inseridos valores de mercadorias isentas ou 
não tributadas e que em se tratando de atacadista, o índice de valor agregado deve 
ser reduzido em 50%. Desta forma, solicita nova diligência para as correções e 
saneamentos indicados. 
 

O Presidente do CAT indeferiu o pedido de nova diligência, retornando os 
autos ao Representante Fazendário para emissão de parecer conclusivo para 
julgamento no estado em que se encontram (fls. 225-v). 
 

A Representação Fazendária, em preliminar, sugere a nulidade do auto 
de infração por erro no levantamento elaborado ou, caso não seja este o 
entendimento do colendo Conselho, propõe que se busque, em diligência, sanear e 
corrigir os autos (fls. 226/231). 
 

É o relatório. 
 

 
VOTO 
 
 

A presente lide se configura na autuação por presunção de omissão de 
saídas de mercadorias tributadas, apurada por intermédio do Levantamento 
Conclusão Fiscal. 
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A infração tipificada como infringida foi o art. 44, incisos II e III, da Lei 
1.287/2001. 
 

Em sua defesa a impugnante em síntese, alega que o levantamento não é 
apropriado à atividade da empresa, além de incluir valores incorretos e margem de 
lucro que não se aplica ao seu estabelecimento. 
 

Analisando os documentos anexados aos autos, em especial o 
levantamento às fls. 04, entendo que o mesmo é apropriado, pois trata-se de um 
instrumento de  aferição prevista em nossa legislação, utilizado quando o 
contribuinte não possuir ou apresentar a escrita contábil regular. 
 

Constata-se, porém, que o índice de valor arbitrado (margem de lucro 
bruto) item 21 do levantamento às fls. 04 foi de 50% (cinquenta), como a atividade 
da empresa é comércio atacadista, o correto a ser aplicado é o percentual de 25% 
(vinte cinco), portanto, este equívoco existe e tem que ser reparado. 
 

Quanto aos valores incorretos alegados pela impugnante, verifica-se que 
o levantamento separa os valores das mercadorias com incidência ou não de 
imposto e foram extraídos do demonstrativo às folhas 7, e estão em consonância 
com os livros fiscais apresentados, assim, não há o que se falar em valores 
incorretos. 
 

Por tratar de impugnação direta, esta corte tem o condão de reparar o 
erro cometido na ação fiscal e corrigir nesta oportunidade o levantamento original, 
precisamente em relação ao percentual do lucro bruto de 50% para 25%.  
 

O Levantamento Conclusão Fiscal às fls. 04, consta no seu item 20 
(índice de valor apurado) o resultado de 47,39%, ou seja, acima da margem exigida 
e retificada de 25%, isto significa que a diferença anteriormente apurada, com a 
retificação da margem de lucro mínima obrigatória para a atividade da empresa, 
deixa de existir. 
 

Portanto, corrigida a divergência quanto a margem de lucro bruto aplicada 
na apuração do resultado, o valor da exigência fiscal no campo 4, item 4.11 do auto 
de infração, após retificado o levantamento que deu origem a exigência fiscal, deixa 
de existir. 

 
Assim, concluímos que a autuada cumpriu com suas obrigações fiscais,  

agindo em conformidade com as determinações da Legislação Tributária do Estado 
do Tocantins, especialmente o inciso II e III do art. 44, da Lei 1.287/2001, conforme 
a seguir: 

Art. 44.  São obrigações do contribuinte e do responsável: 

(...) 
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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. 

Desta forma, a ação do agente do fisco ficou prejudicada, devendo ser 
reparada, haja vista que após retificar o levantamento original, a diferença apurada 
deixou de existir. 

 
Diante do exposto, voto pela improcedência da exigência tributária, 

campo 4 do auto de infração nº 2012/003384. 
 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 
presente processo, no mérito, por unanimidade, conhecer da impugnação direta ao 
COCRE e dar-lhe provimento para, julgar improcedente a reclamação tributária 
constante do auto de infração no 2012/003384 e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz no valor de R$ 1.683,61 (mil e seiscentos e oitenta e três reais 
e sessenta e um centavos), referente ao campo 4.11. O Senhor Gaspar Maurício 
Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública Estadual. Participaram 
da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Carlos da Silva Leal, Osmar Defante, 
Ricardo Shiniti Konya, Valcy Barboza Ribeiro, José Cândido de Morais e Josimar 
Júnior de Oliveira Pereira. Presidiu a sessão de julgamento aos vinte e oito dias do 
mês de abril de 2017, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos vinte e nove dias do mês de junho de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Conselheiro Relator 


