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EMENTA

LEVANTAMENTO CONTA MERCADORIAS (POR ARBITRAMENTO DE 
MARGEM DE LUCRO). OMISSÃO DE VENDAS – Inexigível o crédito tributário 
quando não procedida a separação das mercadorias por situação tributária, na 
confecção do levantamento fiscal.

RELATÓRIO

A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor total de R$ 
710,59 (setecentos e dez reais e cinqüenta e nove centavos), referente à saída de 
mercadorias tributadas não registradas no livro próprio, relativo aos exercícios de 
2005 e 2006, lançados nos contextos 4 e 5, respectivamente, conforme constatado 
por meio do levantamento conta mercadorias (por arbitramento de margem de lucro).

A autuada foi intimada por ciência direta, apresentou impugnação 
alegando que no exercício de 2005 o levantamento conclusão fiscal com valor das 
compras tributadas foi lançado a maior e no exercício de 2006, o levantamento com 
valor das compras tributadas foi lançado a menor; o valor do estoque final das 
mercadorias tributadas lançado a maior e o lançamento das vendas de mercadorias 
tributadas lançado com valor menor.

Em despacho de folhas 62 a 64, o julgador de primeira instância retorna 
os autos ao autor do procedimento para manifestação quanto às alegações do 
contribuinte.

Em parecer de folhas 66, o autor do procedimento diz serem pertinentes 
as alegações impetradas pelo contribuinte, e alega que foi induzido a erro pelo 
autuado.

As folhas 68/69, o julgador de primeira instância novamente retorna os 
autos à origem para saneamento.



          

As folhas 71, o autor do procedimento lavra termo de aditamento 
alegando que foi induzido a erro e que considera impertinentes as alegações 
impetradas pelo contribuinte.

O julgador de primeira instância julgou nulo o auto de infração.

A Representação Fazendária considerando que o autor do procedimento 
não efetuou as devidas separações por regime de tributação das mercadorias 
comercializadas, recomendou a confirmação da sentença de primeira instância.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte manifestou-se acatando a 
decisão.

VOTO

Visto analisado e discutido o presente processo que exige ICMS 
constatado por meio do levantamento Conta Mercadorias (por arbitramento de 
margem de lucro).

Conforme pode ser observado nos levantamentos de folhas 04 e 05,
constata-se que não ocorreu a separação das mercadorias por tipo de tributação.

Em levantamentos paralelos de folhas 10 e 11, o contribuinte demonstra a 
não existência de tributo a ser recolhido uma vez que utiliza apenas os valores das 
mercadorias tributadas.

Ao manifestar-se sobre as razões apresentadas pelo contribuinte o autor 
do procedimento lavrou parecer, onde ao final afirmou serem pertinentes as 
alegações impetradas pelo contribuinte, alegando ter sido induzido a erro pelo 
mesmo, porém o mesmo não procedeu o devido saneamento e conforme previsto no 
§ 3° do artigo 35, da Lei 1.288/2001, as incorreções ou omissões do auto de infração 
podem ser saneadas e não acarretam nulidade, senão vejamos:

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

Art. 35. O Auto de Infração:

(...)

3o As incorreções ou omissões do auto de infração podem ser 
saneadas e não acarretam nulidade.
........................................................................................

Ao confrontar os levantamentos apresentados pelo contribuinte com as 
cópias dos livros de registro de inventário trazidos aos autos pela autoridade fiscal, 
resta claro não haver omissão de saídas de mercadorias tributadas, portanto, não há 
como prevalecer a presente autuação.



          

DECISÃO

De todo o exposto, assim decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos 
Fiscais, no mérito, por unanimidade, em reexame necessário, modificar a decisão de 
primeira instância, julgar improcedente o auto de infração 2007/004852 e absolver o 
sujeito passivo da imputação que lhe faz os valores de R$ 30,29 (trinta reais e vinte 
e nove centavos) e R$ 680,30 (seiscentos e oitenta reais e trinta centavos), referente 
aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente. O Sr. Heverton Luiz de Siqueira Bueno 
fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 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


