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EMENTA

LEVANTAMENTO CONTA MERCADORIAS (POR ARBITRAMENTO DE 
MARGEM DE LUCRO). DUPLICIDADE DE LEVANTAMENTOS PARA O MESMO 
EXERCICIO COM VALORES DIVERGENTES – É nulo o auto de infração quando não é 
possível precisar o valor a ser exigido.

RELATÓRIO

A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 3.345,30 
(três mil trezentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos) referente a omissão de 
saída de mercadorias tributadas, no exercício de 2009, apurado no levantamento conta 
mercadorias por arbitramento de margem de lucro, tendo sido verificado um valor 
arbitrado referente as mercadorias tributadas maior que o declarado pelo contribuinte 
nos livros fiscais.

A autuada foi intimada por via postal, apresentou impugnação, dizendo que o 
procedimento é impróprio e está eivado de erros materiais; que o levantamento não 
demonstra com clareza e precisão quais os produtos e que não emitiu os documentos e 
também existem erros na elaboração do levantamento quando atribui o valor das 
vendas.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração nulo uma vez que os 
valores utilizados foram os de base de cálculo nas entradas e saídas e não os valores 
contábeis, conforme dados dos livros, e também foram elaborados dois levantamentos 
conta mercadorias por arbitramento de margem de lucro para o mesmo exercício com 
resultados distintos para as omissões de saídas, não sendo possível precisar qual deve 
prevalecer.



A Representação Fazendária em sua manifestação recomendou a manutenção 
da sentença de primeira instância.

Devidamente intimado e notificado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte se manifestou concordando com a 
sentença de primeira instância.

A Representação Fazendária em nova manifestação recomendou a manutenção 
da sentença de primeira instância.

VOTO

Visto analisado e discutido o presente processo que exige ICMS por meio do 
levantamento conta mercadorias por arbitramento de margem de lucro.

Em análise aos autos detectam-se dois levantamentos conta mercadorias por 
arbitramento de margem de lucro, referentes ao exercício 2.009, (folhas 04 e 08), porém 
os referidos levantamentos apresentam valores das omissões de saídas distintos, fato 
este que torna impossível se precisar qual seria o valor correto, ocasionando portanto 
cerceamento ao direito de defesa, pois está impreciso o valor a ser exigido.

A Lei 1.288/2001 é clara em seu artigo 35, inciso I, alínea “c”, quando trata dos 
requisitos para a formalização do auto de infração, senão vejamos:
                                                   ..........................................................................................

Art. 35. O Auto de Infração:

(...)

I - formaliza a exigência do crédito tributário e contém, no 
mínimo:

(...)

c) a descrição clara, precisa e resumida do fato e indicação 
do período de sua ocorrência;

.................................................................................................

Portanto a falta de clareza quanto ao valor a ser exigido torna nula a pretensa 
exigência tributária.

DECISÃO

      Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por unanimidade, 
em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância que julgou nulo o 
auto de infração 2010/0001608 e extinto o processo sem julgamento de mérito. O Sr. 



Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública e sugere 
que sejam refeitos os trabalhos de auditoria, conforme art. 11, inciso VI do Regimento 
Interno. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, 
Deides Ferreira Lopes, Luiz Carlos da Silva Leal e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 18 dias do mês de abril de 2011, o conselheiro Edson Luiz 
Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 19            
dias do mês de maio de 2011.

                                            Edson Luiz Lamounier
                                                    Presidente

                                            João Gabriel Spicker
                                                      Relator


