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RELATÓRIO 
 
 

Tratam os autos
Celular Ltda, com fundamento no inciso I, do artigo 50, da Lei 1.288/2001,
da sentença administrativa de primeira instância, de páginas 64 a 74, que julgou 
procedente a exigência tributária formalizada por meio do auto de infração n
2011/001054. 

 
Contra a recorrente foi lavrado, em 31/05/2011, o precitado auto de 

infração, de páginas 2 e 3, para constituição do crédito tributário, no valor de 
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SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

040/2012 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.049 

2011/6860/500580 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/001054 

MULTI COMÉRCIO DE CELULAR LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.385.051-8 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. AUDITORIA. OMISSÃO DE SAÍDAS DE MERCADORIAS 
TRIBUTADAS, APURADAS POR ARBITRAMENTO, A PARTIR DAS ENTRADAS.
MARGEM DE LUCRO BRUTO - As saídas de mercadorias tributadas omitidas ao 
registro, apuradas com base na escrituração constante dos livros fiscais e nas notas 

venda de mercadorias tributadas, e margem de lucro bruto
atribuída pela legislação tributária à atividade econômica do próprio contribuinte
consistem em fundamentos ao arbitramento das operações relativas às saídas de 
mercadorias tributadas praticadas pelo sujeito passivo e em elementos a serem 
utilizados com vistas a tal desiderato. A omissão de saídas de mercadorias 

ocorrida em 2007, enseja a cominação da penalidade com graduação de 
prevista na legislação tributaria à época da ocorrência dos fatos, nos termos do 

art. 48, III, da Lei 1.287/2001. MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE 
DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL ACOLHIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO 

UNÂNIME. 

Tratam os autos de recurso voluntário interposto por
Celular Ltda, com fundamento no inciso I, do artigo 50, da Lei 1.288/2001,

sentença administrativa de primeira instância, de páginas 64 a 74, que julgou 
procedente a exigência tributária formalizada por meio do auto de infração n

Contra a recorrente foi lavrado, em 31/05/2011, o precitado auto de 
infração, de páginas 2 e 3, para constituição do crédito tributário, no valor de 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

RCIO DE CELULAR LTDA 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

OMISSÃO DE SAÍDAS DE MERCADORIAS 
TRIBUTADAS, APURADAS POR ARBITRAMENTO, A PARTIR DAS ENTRADAS. 

As saídas de mercadorias tributadas omitidas ao 
registro, apuradas com base na escrituração constante dos livros fiscais e nas notas 

de mercadorias tributadas, e margem de lucro bruto, 
atribuída pela legislação tributária à atividade econômica do próprio contribuinte, 

ao arbitramento das operações relativas às saídas de 
jeito passivo e em elementos a serem 

utilizados com vistas a tal desiderato. A omissão de saídas de mercadorias 
enseja a cominação da penalidade com graduação de 

fatos, nos termos do 
art. 48, III, da Lei 1.287/2001. MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE 

RECURSO VOLUNTÁRIO 

de recurso voluntário interposto por Multi Comércio de 
Celular Ltda, com fundamento no inciso I, do artigo 50, da Lei 1.288/2001, em face 

sentença administrativa de primeira instância, de páginas 64 a 74, que julgou 
procedente a exigência tributária formalizada por meio do auto de infração no 

Contra a recorrente foi lavrado, em 31/05/2011, o precitado auto de 
infração, de páginas 2 e 3, para constituição do crédito tributário, no valor de 
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R$12.119,26, correspondente à saída de mercadorias tributadas e não registradas 
no livro próprio, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2007. 

 
A exigência fiscal se encontra amparada nos incisos II e III, do artigo 44, 

da Lei 1.287/2001. 
 
A notificação do lançamento foi efetuada, em 02/06/2011, por ciência 

direta, nos termos do inciso III, do artigo 22, da Lei 1.288/2001. 
 
Insatisfeita, a autuada, no prazo e na forma prevista na legislação, 

apresentou impugnação ao lançamento, páginas 18 a 20, por meio da qual arguiu 
que “... se tratando de aparelhos venda de aparelhos de telefone celular não há a 
mínima possibilidade de ter entrado ou saída qualquer quantidade de aparelhos de 
dentro de nossa empresa.”. 

 
Posto isso, requer a anulação do auto de infração em questão, 

considerando que o referido não condiz com a sua realidade fiscal. 
 
Adveio a decisão de primeira instância. O julgador monocrático, por meio 

da sentença administrativa, de páginas 64 a 70, conheceu da impugnação, negou-
lhe provimento e julgou procedente o “Auto de Infração no 2011/001054, e condenou 
o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário na sua integralidade, acrescido 
das cominações legais. 

 
O sentenciante fundamentou sua decisão afirmando que cabe às partes 

trazer provas em que se fundamentar e que os documentos juntados pelo sujeito 
passivo não atendem ao estabelecido no inciso I, do artigo 45, da Lei 1.288/2001. 

 
Subindo os autos ao exame deste conselho, a recorrente protocoliza 

recurso voluntário, de páginas 72 a 74, por meio do qual argumenta que: 
 
1) A empresa utiliza emissor de cupom fiscal, ECF, desde o dia 10 de 

novembro de 2011, sendo que o levantamento foi feito baseado nas saídas com 
notas fiscais D-1. 

 
2) Se não houve o levantamento das saídas com cupom fiscal, o auditor 

não poderia dizer que a empresa omitiu saídas. 
 
3) Sem as saídas com cupom fiscal a empresa entende que foi 

penalizada indevidamente. 
 
Finalmente, requer a anulação do presente processo e do respectivo auto 

de infração. 
 
O representante da Fazenda Pública Estadual, no uso das prerrogativas 

do parágrafo único, do artigo 50, da Lei 1.288/2001, páginas 52 a 54, recomenda a 
manutenção da sentença proferida em primeira instância. 

 
É, em síntese, o relatório. 
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VOTO 
 
 

O recurso voluntário preenche os requisitos para a admissibilidade, nos 
termos do artigo 20 e do inciso I, do art. 50, ambos, da Lei 1.288/2001. Foi interposto 
dentro do prazo previsto no item 4, da alínea “d”, do inciso III, do art. 26, do mesmo 
diploma legal. Dele, portanto, tomo conhecimento. 

 
A questão gira em torno da exigência de ICMS incidente sobre a saída de 

mercadorias tributadas não registradas durante os meses de janeiro e fevereiro de 
2007. 

 
O julgador monocrático traçou o arcabouço de suas razões decisórias sob 

ótica de que: “Os documentos juntados pelo sujeito passivo não atendem ao 
estabelecido no art. 45, I, da Lei 1.288/01;”, ressaltando que “O levantamento 
específico para ser contraditado convincentemente requer outro levantamento igual 
que deve ser apresentado pela defesa;”, e conclui “... que o sujeito passivo, 
desatendeu a legislação tributária, omitindo saídas de mercadorias tributadas;”. 

 
Assim, o sentenciante de primeira instância julgou procedente o crédito 

tributário constituído por intermédio do auto de infração no 2011/001054, de páginas 
2 e 3, e, com aplicação da multa de 100% (cem por cento) prevista no inciso III, do 
art. 48, da Lei 1.287/2001. 

 
Reportando aos argumentos da recorrente de que a fiscalização não 

levou em conta que a empresa utiliza emissor de cupom fiscal, ECF, desde 10 de 
novembro de 2011, cujas saídas promovidas por meio de cupom fiscal não foram 
consideradas no levantamento utilizado pelo autuante, por isso o auto de infração 
não condiz com sua realidade, devo esclarecer que o período analisado antecede a 
essa data, pois compreende somente os dois primeiros meses do exercício de 2007. 

 
Por outro lado, o procedimento empregado pelo Fisco consiste na 

verificação mediante o confronto das operações de entrada e de saída de 
mercadorias realizadas pelo estabelecimento em um determinado período que, 
neste caso, constatou saída sem emissão do correspondente documento fiscal, o 
que caracteriza infração à legislação tributária, prevista nos incisos II e III, do art. 44, 
da Lei 1.287/2001, que trata das obrigações de fazer dos contribuintes e dos 
responsáveis, dos quais se extrai a seguinte redação: 

 
“Art. 44.  São obrigações do contribuinte e do responsável: 
(...) 
 
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;”. 
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Com efeito, de acordo com os documentos anexos ao auto de infração, a 

movimentação das mercadorias realizadas pelo sujeito passivo no período alvo de 
verificação, fica assim demonstrada: 

 

MERCADORIAS UN 

1 2 3 4 5 6 DIFERENÇAS 

EI ENTRADAS 
SOMA 

SAÍDAS EF 
 SOMA ENTRADA CEV SAÍDA 

TOTAL 
ENTRADA 

TOTAL 
SAÍDA 

(1+2) (4+5) (6-3) 
  

(3-6) 

LG MG 810 AP 2 0 2 0 0 0   1.018,32 2   2.036,64 

SONYERICSOM Z 530I AP 0 10 10 0 0 0   37,67 10   376,74 

MOTOROLA V3 AP 0 12 12 6 0 6   44,29 6   265,72 

MOTOROLA W 220 AP 0 101 101 76 3 79   0,86 22   18,90 

NOKIA 6060 AP 0 100 100 39 0 39   2,58 61   157,65 

NOKIA 6101 AP 0 8 8 0 0 0   55,13 8   441,00 

NOKIA 6111 AP 0 6 6 0 4 4   1.086,13 2   2.172,27 

SAMSUNG C 400 AP 0 10 10 0 0 0   34,03 10   340,34 

SIEMENS AL 21 AP 0 545 545 30 9 39   1,52 506   767,95 

SIEMENS A52 AP 12 0 12 0 0 0   76,58 12   918,96 

SIEMENS CF110 AP 1 0 1 0 0 0     1   0,00 

SIM CARD CART 1776 480 2256 1967 407 2374 118 7,13 0 841,92 0,00 

SONYERICSOM K300 AP 4 0 4 0 0 0   818,64 4   3.274,54 

SONYERICSOM K700 AP 3 0 3 0 0 0   1.364,31 3   4.092,94 

SONYERICSOM KT230 AP 7 0 7 7   7     0   0,00 

SONYERICSOM T290 AP 3 0 3 0 0 0   187,87 3   563,60 

NOKIA 1110 AP 96 3 99 30   30   68,62 69   4.734,92 

NOKIA 1108 AP 6 495 501 1   1   6,55 500   3.272,95 

MOTOROLA V 190 AP 9   9     0   413,13 9   3.718,13 

MOTOROLA V 6 AP 6   6 4   4   434,80 2   869,60 

MOTOROLA V 300 AP 2   2     0   894,90 2   1.789,79 

NOKIA 6111 AP 9 6 15 5 4 9   297,35 6   1.784,08 

NOKIA 6020 AP 11   11     0   446,26 11   4.908,90 

NOKIA 6100 AP 7   7     0   524,20 7   3.669,41 

SAMSUNG E 351 AP 7   7 2   2   634,55 5   3.172,75 

SAMSUNG X 480 AP 20   20 2   2   417,49 18   7.514,89 

SAMSUNG X 660 AP 3 495 498 1   1   9,11 497   4.528,83 

GRADIENTE 760 AP 8   8 2 1 3   577,30 5   2.886,50 

GRADIENTE GV 230 AP 1 1 2   11 11 9 137,90 0 1233,82 0,00 

GRADIENTE GV 690 AP 4   4 1   1   368,68 3   1.106,03 

GRADIENTE GV 9101 AP 2   2 3   3 1 697,89 0 697,89 0,00 

LG MG 105 AP 4   4 2   2   597,21 2   1.194,42 

LG MG 210 AP 3   3 1   1   394,27 2   788,54 

MOTOROLA C151 AP 48   48     0   123,93 48   5.948,54 

MOTOROLA C650 AP 1   1     0   457,20 1   457,20 

MOTOROLA E 398 AP 1 495 496 1   1   7,11 495   3.517,03 

TOTAL   2.773,63 71.289,76 
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Em face do cotejo exposto na tabela encimada, baseado na equação: 

ESTOQUE INICIAL + COMPRAS – VENDAS = ESTOQUE FINAL, torna-se possível 
concluir pela ocorrência de operações de saídas de mercadorias desacompanhadas 
de documentação fiscal, mesmo assim, o sujeito passivo, nos momentos em que lhe 
foi facultada a oportunidade de apresentar os documentos fiscais de venda, 
possíveis de ilidir o lançamento fiscal, não o fez.  

 
Ademais, insistiu na argumentação de que o autuante não incluiu no seu 

procedimento as saídas promovidas por cupom fiscal, inclusive, a sua impugnação 
deixou de atender a disposição contida no inciso I, do art. 45, da Lei 1.288/2001, a 
seguir transcrita. 

 
“Art. 45. A impugnação ao lançamento de ofício: 
 
I – é instruída com os documentos em que se fundamentar;”. 

 
Ao teor do contido nos autos, é inquestionável a infração descrita na peça 

fiscal. O sujeito passivo, à evidência, omitiu à tributação saídas de mercadorias 
tributadas no período analisado, cuja infração foi apurada a partir dos registros de 
mercadorias efetuados nos livros de registro de entrada, de saída e de inventários, 
relativos às mercadorias existentes ao final do exercício de 2006 e final do mês de 
fevereiro de 2007, confrontados com as notas fiscais de compras e de vendas, 
emitidas durante o período analisado. 

 
Assim, à vista dos fatos e das circunstâncias, o autuante, objetivando a 

exigência do imposto não recolhido ao Erário Estadual, utilizou-se do instituto do 
arbitramento das operações, facultado ao Fisco, com base em elementos 
ponderáveis, nos termos da legislação de regência dessa matéria. Portanto, trata-se 
de uma situação não só necessária, como legal. 

 
Neste sentido, é clara a dicção do art. 127, da Lei 1.287/2001. Eis o 

dispositivo legal: 
 

“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.” 
 

Nessa esteira, a Portaria no 1.799, de 30 de dezembro de 2002, assim 
dispõe sobre o arbitramento de lucro bruto em apuração de saídas tributadas de 
mercadorias: 

 
“Art. 2 o Nos estabelecimentos que mantém apenas escrita fiscal, 
será arbitrado o valor das saídas tributadas conforme determinam os 
artigos 5o e 6o. 
(...) 
 
Art. 4 o Na hipótese de omissão de registro de saídas ou omissão de 
registro de nota fiscal de entrada, far-se-á o arbitramento do valor da 
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operação, apenas, em relação às mercadorias cuja saída tenha sido 
omitida. 
 
Art. 5 o O arbitramento de que tratam os artigos precedentes deverá 
ser feito mediante utilização de coeficiente do lucro bruto indicado 
para o ramo de atividade econômica do estabelecimento. 
 
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, o valor das saídas reais 
tributadas compreende o valor do custo das mercadorias saídas, 
acrescido do percentual correspondente ao lucro bruto. 
 
Art. 6 o Os coeficientes médios de lucro aplicáveis nas situações 
previstas para o comércio varejista, são os constantes do Anexo 
Único a esta Portaria.” 

 
Os percentuais a que se refere a precitada portaria constam do seu 

Anexo Único, dos quais transcrevemos a seguir o que corresponde à Classificação 
Nacional de Atividades Econômicas, CNAE, da atividade principal do sujeito passivo, 
conforme boletim de informações fiscais resumido, BIC-R, de páginas 111. 

 
CÓDIGO 

1.0 
CÓDIGO 

2.0 
LB
% ATIVIDADE ECONÔMICA 

5241-8/03 4752-1/00 40 Comércio varejista especializado de equipamentos de 
telefonia e comunicação 

 
Dessa forma, por se tratar de estabelecimento varejista que comercializa 

equipamentos de telefonia e comunicação, cujo segmento está classificado no 
CNAE sob o código 4752-1/00, o percentual de lucro bruto aplicável é de 40% 
(quarenta por cento) sobre o valor das operações de saídas omitidas. 

 
Na hipótese vertente, é indiscutível que a escrita fiscal e os respectivos 

documentos fiscais emitidos contem omissões que evidenciam a sonegação do 
imposto, bem como, que as quantidades de mercadorias, operações e valores neles 
lançados são inferiores ao real. Isso, por si só, possibilita o arbitramento das 
operações. 

 
Portanto, é inafastável a presença dos pressupostos para o arbitramento, 

nos termos da legislação vigente. E, no caso do lançamento fiscal, o mesmo foi 
executado com base em elementos ponderáveis, todos relativos ao próprio sujeito 
passivo, ou seja, as efetivas entradas de mercadorias no seu estabelecimento, 
verificadas por intermédio das informações constantes nos seus livros de registro de 
entrada, de saída e de inventários e das notas fiscais de compras e de vendas, bem 
como, a margem de lucro bruto atribuída à sua atividade econômica. 

 
No tocante às entradas omitidas ao registro nos livros fiscais, constatadas 

no procedimento de auditoria, importa referir apenas que não foram objeto de 
autuação por parte do agente do fisco, portanto, não houve contestação da 
recorrente. 

 
Oportunamente, releva registrar que se trata aqui de infração ocorrida no 

exercício de 2007, a qual foi constatada pelo Fisco e objeto de autuação apenas em 
maio de 2011. 
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Portanto, do ponto de vista da legislação tributária aplicável à matéria, 

todo procedimento de auditoria deve reportar-se às normas vigentes à época da 
ocorrência dos fatos. 

 
Logo, a multa imputada à infração indicada na peça fiscal em litígio, 

enseja a cominação da penalidade graduada em 50% (cinquenta por cento), prevista 
na legislação em vigor ao seu tempo, com fulcro no prescrito na alínea “a”, do inciso 
III, do art.48, da Lei 1.287/2001. 

 
“Art. 48.  A multa prevista no inciso I do artigo anterior será aplicada 
na forma a seguir: 
(..) 
 
III – 100%, quando a falta de recolhimento do imposto decorrer da: 
(Redação dada pela Lei 2.253 de 16.12.09) 
 
Redação Anterior: (1) Lei 1.287 de 28.12.01. 
III – 50%, quando a falta de recolhimento do imposto decorrer da:  
a) omissão de registro, ou registro a menor, de operações ou 
prestações de saídas, no livro próprio;” 

 
À vista do exposto, entendo que os argumentos que amparam a tese 

defensiva da recorrente são frágeis e insuficientes para afastar a presente imposição 
fiscal. 

 
Assim, diante de tão clara previsão legal e visível irregularidade, acolho 

parecer do representante da Fazenda Pública Estadual e nego provimento ao 
recurso voluntário para julgar procedente o lançamento do crédito tributário, 
constituído por meio do auto de infração no 2011/001054, de páginas 2 e 3. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração de no 
2011/001054 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$12.119,26 (doze mil e cento e dezenove reais e vinte e seis centavos), 
referente ao campo 4.11, mais os acréscimos legais. O Sr. Heverton Luiz de 
Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros Deides Ferreira Lopes, Luiz Carlos da Silva Leal, 
Fernanda Teixeira Halum e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento 
aos 22 dias do mês de março de 2012, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, Palmas, TO, aos 19 dias do mês de abril de 2012. 

 
 
 

Edson Luiz Lamounier, 
Presidente. 

 
 
 

Deides Ferreira Lopes, 
Conselheiro relator. 


