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                                                                                 Contencioso Administr ativo-Tributário 
  
 
ACÓRDÃO No:   229/2017 
PROCESSO No:   2014/7160/500460 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.534 
AUTO DE INFRAÇÃO No:    2014/003337 
RECORRENTE:  CASABELLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  29.046.576-1 
RECORRIDA:   FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 

 
ICMS. OMISSÃO DE SAÍDAS. LEVANTAMENTO CONCLUSÃO FISCAL. 

PROCEDENTE – É procedente a reclamação tributária por omissão de saídas de 
mercadorias tributadas apuradas com base na escrituração constante dos livros 
fiscais e arbitramento da margem de lucro bruto. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário contra o 
contribuinte qualificado na peça inaugural, através do auto de infração no 
2014/003337, exigindo ICMS decorrente da omissão de saídas de mercadorias 
tributadas, no exercício de 2009. 

 
Foram anexados aos autos informação fiscal, levantamento conclusão 

fiscal, dados do livro de apuração do ICMS, estoques de mercadorias, auto de 
infração no 2010/001608, consulta a optantes do Simples Nacional, Certidão de 
Julgamento, Acórdão nº 059/2011 e despachos (fls. 04/17). 
 

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal (fls. 18), 
apresentando impugnação às fls. 20/23, com as seguintes alegações: 

 
Que a decadência fulmina as pretensões constitutivas do lançamento do 

crédito tributário; que um novo auto de infração fere totalmente o inciso II do art. 173 
do CTN que só autoriza um novo lançamento, caso o lançamento anterior tiver sido 
anulado por vício formal; que o autor tenta demonstrar a verdade dos fatos através 
de um levantamento fiscal impróprio e eivado de erros materiais; que é impróprio 
porque não demonstra com clareza e precisão quais os produtos/mercadorias o 
sujeito passivo deixou de emitir documentos fiscais; que o autor comete erros na 
elaboração do levantamento fiscal quando atribui um valor das vendas brutas de R$ 
47.914,72, quando na verdade o valor é de R$ 67.139,64; que um levantamento 
fiscal elaborado no propósito de averiguar uma possível omissão de vendas, deverá 
ser através da verificação direta nas vias fixas dos blocos. 
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Fez juntada de alteração contratual, auto de infração e levantamentos 
conclusão fiscal (fls. 24/29). 

 
Encaminhado para julgamento, foi lavrada Sentença às fls. 31/36 

decidindo pela procedência do auto de infração com fundamento no fato de que o 
procedimento da autuante está correto e em conformidade com as normas técnicas 
de auditoria, inclusive separado por grupo de mercadoria (tributadas, isentas e 
sujeitas à substituição tributária); que o contribuinte tem obrigação de emitir 
documento fiscal correspondente a cada operação ou prestação, tributada ou não, 
pois as mercadorias, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhados 
de documentos fiscais que comprovem a regularidade da operação. 

 
A autuada foi intimada da decisão de primeira instância por via postal (fls. 

40), apresentando recurso voluntário às fls. 42/44, com as seguintes alegações: 
 
Que confirma todos os argumentos já apresentados anteriormente em 

julgamento de primeira instância; que o autor do procedimento fiscal fere o art. 33 da 
Lei no 1.288/01 quando lavra auto de infração sem a intimação do sujeito passivo 
para a apresentação dos seus livros, documentos e outros que pudessem dar 
sustentação ao fato gerador; que o autor utiliza-se do mesmo levantamento 
constante de outro procedimento fiscal já julgado nulo por duplicidade de 
levantamentos para o mesmo exercício, com valores divergentes (AI nº 
2010/001608); que se deve observar, no caso de novo lançamento, se o erro 
praticado que anulou o auto de infração anterior caracteriza erro formal ou erro 
material; que o auto de infração que for anulado por vício em um dos cinco 
elementos de constituição do crédito tributário possui vício material. 

 
Os autos foram remetidos à Representação Fazendária que afirma ser 

indubitável a validade do novo lançamento, haja vista que a disposição inserta no 
inciso II do art. 173 do Código Tributário Nacional resguarda a reconstituição do 
feito, num novo lançamento, sendo desnecessária nova intimação ao contribuinte; 
que a procedência do feito deriva da correta técnica de auditoria e que seja mantida 
a decisão de primeira instância. (fls. 46/47). 

 
É o relatório. 

 
 
VOTO  
 

 
O auto de infração em análise refere-se à omissão de saídas de 

mercadorias tributadas apurada através do levantamento conclusão fiscal. 
 
Preliminarmente, a recorrente alega a decadência do crédito tributário 

com a afirmação de que o novo auto de infração fere o art. 173, inciso II do Código 
Tributário Nacional, que só autoriza um novo lançamento quando o lançamento 
anterior tiver sido anulado por vício formal. 
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Também alega que não foi intimada da segunda auditoria para 
apresentação dos livros e documentos fiscais, causando cerceamento ao direito de 
defesa. 

 
Neste caso, ambas as alegações não podem prevalecer, pois o auto de 

infração anterior foi sim anulado por vício formal, tendo em vista que, na época, 
havia dois levantamentos que embasavam o mesmo lançamento. Com a anulação 
do referido auto, a autora do procedimento refez o presente trabalho com base no 
levantamento que deveria prevalecer, ou seja, utilizando somente um dos 
levantamentos conclusão fiscal elaborado anteriormente. 

 
Portanto, não foi necessária a intimação do contribuinte para 

apresentação dos livros e documentos fiscais, pois todos os documentos 
necessários constavam do processo anulado e não foi efetuada nova auditoria. 

 
Deste modo, também não há que se falar em decadência, pois deve 

prevalecer a regra do art. 173, inciso II do Código Tributário Nacional, ou seja, o 
prazo de cinco anos começa a contar da data em que se tornou definitiva a decisão 
que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. 

 
No mérito, a impugnante afirma que o valor das vendas brutas é de R$ 

67.139,64 (sessenta e sete mil, cento e trinta e nove reais e sessenta e quatro 
centavos) e que a autora do procedimento atribuiu o valor de R$ 47.914,72 
(quarenta e sete mil, novecentos e catorze reais e setenta e dois centavos). 
Contudo, o valor mencionado não foi comprovado, tendo em vista que nenhum 
documento comprobatório foi juntado aos autos, contrariando o disposto no art. 45, 
inciso I da Lei nº 1.288/01. 

 
Concluindo, entendo que o procedimento adotado pela autuante está 

correto e em conformidade com as normas de auditoria, os produtos foram 
separados por grupos de tributação no levantamento, o percentual de lucro bruto 
aplicado está de acordo com o ramo de atividade da empresa, constatando-se a 
ocorrência de omissão de saídas de mercadorias tributadas. 

 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins 

tem decisão sobre o assunto: 
 

ACÓRDÃO Nº.: 028/2016 - EMENTA: I - ICMS. SAIDAS DE 
MERCADORIAS TRIBUTADAS NÃO REGISTRADAS NO LIVRO 
PRÓPRIO. LEVANTAMENTO CONCLUSÃO FISCAL. 
PROCEDÊNCIA. É legítima a cobrança do ICMS pelas saídas de 
mercadorias tributadas omitidas ao registro, apuradas com base na 
escrituração constante dos livros fiscais e nas notas fiscais de 
compra e de venda de mercadorias tributadas, nos termos do 
disposto no art. 48, III, "a" da Lei 1.287/2001. (...).  

 
Desta forma, voto pela manutenção da sentença de primeira instância, 

que decidiu pela procedência do auto de infração nº 2014/003337. 
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DECISÃO 
 
 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 

processo, decidiu, por unanimidade, rejeitar as preliminares de decadência e 
cerceamento de defesa por falta da intimação da 2ª auditoria, arguidas pela 
Recorrente. No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso voluntário e negar-lhe 
provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente a 
reclamação tributária constante do auto de infração nº 2014/003337 e condenar o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 3.345,30 (três mil, 
trezentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos), referente ao campo 4.11, mais 
acréscimos legais. O representante fazendário Gaspar Maurício Mota de Macedo fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública Estadual. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Denise Baiochi Alves, Osmar Defante, Ricardo Shiniti 
Konya, Kellen C. Soares Pedreira do Vale, Heverton Luiz de Siqueira Bueno e 
Josimar Júnior de Oliveira Pereira. Presidiu a sessão de julgamento aos vinte e sete 
dias do mês de novembro de 2017, o conselheiro Suzano Lino Marques. 
 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS, em 
Palmas – TO, aos 07 dias do mês de dezembro de 2017. 
 
 

 
Suzano Lino Marques 

Presidente 
 

 
 

Denise Baiochi Alves 
Conselheira Relatora Suplente 


