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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

SEBASTIÃO TAVARES PIMENTEL 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

OMISSÃO DE SAÍDAS DE MERCADORIAS 
MARGEM DE LUCRO BRUTO. 

reconhecidamente legítimo e correto o 
arbitramento do valor das operações de saídas de mercadorias tributadas omitidas 
ao registro e à tributação quando se encontrar adequadamente demonstrado na 

que o total da omissão de saída foi apurado com base nos valores 
escriturados nos livros fiscais mediante aplicação da margem de lucro bruto 
atribuída pela legislação tributária à atividade econômica do próprio contribuinte. 

DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
UNÂNIME. 

Tratam os autos de recurso voluntário interposto contra sentença da 
primeira instância administrativa, de páginas 42 a 44, que julgou procedente o auto 

A peça fiscal noticia que contra Sebastião Tavares Pimentel foi lavrado, 
/10/2011, o referido auto de infração, para constituição do crédito tributário no 

12.128,87 (doze mil e cento e vinte e oito reais e oitenta e sete 
centavos), “referente às saídas de mercadorias tributadas e não registradas no livro 

]”, sendo invocada a 
28 de dezembro de 

Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 
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A notificação do lançamento foi efetuada, em 18/10/2011, por via postal, 
mediante aviso de recebimento – AR, de página 35, nos termos do art. 22, I, da Lei 
1.288, de 28 de dezembro de 2001. 

 
Insatisfeita, a autuada, no prazo e na forma prevista na legislação, 

apresenta impugnação ao lançamento, páginas 36 a 40, por meio da qual requer a 
sua improcedência com os seguintes fundamentos: 

 
- Utilização de meio vexatório e gravoso, nos termos do art. 316, § 1o, do 

Código Penal, que diz: “SE O FUNCIONÁRIO EXIGE TRIBUTO OU 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL QUE SABE OU DEVERIA SABER INDEV IDO, OU, 
QUANDO DEVIDO, EMPREGA NA COBRANÇA MEIO VEXATÓRIO OU 
GRAVOSO, QUE A LEI NÃO AUTORIZA: Pena – reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) 
anos, e multa ”. (sic). 

 
- Cerceamento ao direito de defesa, pois o contribuinte tem o direito 

constitucionalmente assegurado de recorrer ao auto de infração e impugnar o crédito 
devido, conforme determina o art. 5o, LV, da Carta Magna, bem como abertura da 
fase contraditória do lançamento, em respeito ao princípio do acesso a justiça, 
disposto no paco de San Jose da Costa Rica. 

 
- Nulidade do auto de infração pela utilização de indícios de presunção 

como forma de constatar e demonstrar o ilícito tributário, inobstante a ilegalidade e o 
caráter confiscatório das multas previstas no art. 48, da Lei 1.287/2001. 

 
- Quanto ao mérito argumenta que ninguém será obrigado a fazer ou 

deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei e que são admissíveis, no 
processo, as provas obtidas por meios ilícitos, conforme ensina a lei maior, e cita 
ainda o princípio da igualdade de todos perante a lei. 

 
Por fim, requer a improcedência do auto de infração, por estar 

completamente destituído de fundamento legal. 
 
Adveio a decisão de primeira instância. O julgador singular, José Wagner 

Pio de Santana, conheceu da impugnação, negou-lhe provimento e julgou 
procedente o auto de infração em litígio, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário na sua integralidade, acrescido das cominações 
legais. 

 
O sentenciante fundamentou sua decisão afirmando que “Não há que 

falar em cerceamento do direito de defesa, uma vez que o contribuinte exerceu 
plenamente o seu direito de defesa, inclusive tendo a oportunidade de anexar 
documentos necessários à sustentação de seus argumentos.”. 

 
Assinala ainda que “Não há que se falar em meio vexatório, gravoso ou 

mesmo de exação, na cobrança do imposto devido, uma vez que o auto de infração 
é o instrumento autorizado por lei para formalizar a exigência de crédito tributário. 
[...]” Segue afirmando que “[...] O percentual de multa não é confiscatório, pois está 
previsto na legislação tributária estadual. [...]”. 
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Subindo os autos ao exame deste conselho, a recorrente protocoliza 
recurso voluntário, de páginas 47 a 51, através do qual repisa os argumentos 
vertidos com a impugnação. 

 
O representante da Fazenda Pública Estadual, por meio do parecer de 

páginas 53 a 54, pede a manutenção da decisão singular. 
 
Em sessão realizada dia 15/8/2013, o Conselho de Contribuintes e 

Recursos Fiscais decidiu converter o julgamento em diligência para que o autuante 
juntasse cópias dos livros de registro de inventário ou documentos que comprovem 
o valor dos estoques inicial e final indicados no levantamento. 

 
Em atendimento à Resolução no 009/2012, deste Conselho de 

Contribuintes, de página 57, o autor do procedimento faz juntada de cópias dos 
referidos documentos fiscais, constantes das páginas 62 a 91. 

 
Esclarece que foram juntadas cópias dos livros de registro de inventário 

de mercadorias relativas a dezembro de 2010 e relação de mercadorias transferidas 
da empresa Sebastião Tavares Pimentel para a empresa O. T. Pimentel (relação de 
mercadorias apresentadas pelo contribuinte) e outros documentos disponíveis no 
SIAT. 

 
Nos termos do art. 22, IV, da Lei 1.288/2001, o contribuinte foi notificado 

da juntada aos autos dos referidos documentos, conforme Notificação de página 92, 
mas não se manifestou. 

 
É, em síntese, o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 

A peça recursal é tempestiva e se reveste dos demais requisitos de 
admissibilidade, assim dela conheço. 

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

mercadorias tributadas não registradas durante o período de janeiro a junho de 
2011. 

 
Releva destacar que 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 arts. 20, I, e 44, II, 
ambos, da Lei 1.287/2001, dos quais se extrai a seguinte redação: 

 
Art. 20. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 
momento: 
  
I – da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda 
que para outro estabelecimento do mesmo titular; 
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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; 

 
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: 

 
DEMONSTRATIVO DA OMISSÃO DE SAÍDA 

PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 
2011 

VALORES EM REAIS NR. DAS 
PÁGINAS DOS 
DOCUMENTOS 

MERCADORIAS 
TRIBUTADAS 

MERCADORIAS 
SUBSTITUIÇÃO 

TRIBUTÁRIA 

Estoque inicial 117.752,90 71.033,34 81-87-88 

Compras registradas 127.504,67 73.522,99 11-22 

Estoques finais 54.180,30 9.624,96 10-86 
CMV - custo das mercadorias 
vendidas 191.077,27 134.931,37   

Vendas registradas 128.221,32 48.206,13 23-33 
CMV - custo das mercadorias 
vendidas 191.077,27 134.931,37   

Valor adicionado apurado -62.855,95 -86.725,24   

Índice de VA apurado -32,90  -64,21   
Índice de valor adicionado 
arbitrado 20% 0%   

Valor adicionado arbitrado 32.215,45 0,00   

Valor adicionado apurado -62.855,00 -86.635,24   

Valor apurado a menor 101.071,40  86.635,24   
Omissão de vendas - base de 
cálculo 71.346,30      

Alíquota 17%     

ICMS a recolher 12.128,87      
 
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.  

 
Assim, mediante o confronto das operações de venda e de compra ficou 

evidenciada a omissão de saídas, na importância de R$ 101.071,40, durante o 
período analisado, em virtude de a margem de lucro bruto auferida pelo sujeito 
passivo da ordem de -32,90% ser inferior à atribuída a sua atividade econômica pela 
legislação de regência, o que caracteriza evasão fiscal. 

 
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: 
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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 
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. 
 

Dessa forma, o percentual de lucro bruto aplicável aos estabelecimentos 
que comercializam produtos alimentícios em geral, cuja Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas – CNAE corresponde aos códigos 5229-9/02 e 4729-6/99 é 
de 40% (quarenta por cento) sobre o valor das operações de saídas omitidas, de 
acordo com Anexo Único da referida portaria, transcritos a seguir. 

 
CÓDIGO 

1.0 
CÓDIGO 

2.0 
LB
% ATIVIDADE ECONÔMICA 

5229-9/02 4729-6/99 40 
Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou 
especializado em produtos alimentícios não especificados 
anteriormente 

 
Via de regra, por se tratar de estabelecimento atacadista, classificado no 

CNAE sob o código 4636-7/01, correspondente à atividade principal do sujeito 
passivo, conforme Documento de Informações Fiscais – DIF 2011, de páginas 87 e 
88, o percentual de lucro bruto aplicável é equivalente a cinquenta por cento do 
previsto para o comércio varejista, ao teor do disposto nos §§ 2º e 3º do art. 6º da 
referida portaria. Assim rezam os mencionados dispositivos: 

 
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. 
[...] 
 
§ 2o Para estabelecimentos atacadistas, aplicam-se os percentuais a 
que se refere este artigo nas situações de que trata o art. 4o. 
 
§ 3o Tratando-se de estabelecimentos atacadistas e de situações 
diferentes das previstas no parágrafo anterior aplicar-se-ão 
coeficientes equivalentes a cinqüenta por cento daqueles previstos 
no Anexo Único a esta Portaria. 

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

documentos fiscais emitidos pelo sujeito passivo contem omissões que evidenciam a 
sonegação do imposto, bem como, que as quantidades de mercadorias, operações 
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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 com aplicação da margem de lucro bruto atribuída 
à sua atividade econômica. 

 
Noutras palavras, essa situação demonstra que o sujeito passivo 

apresentou lucro negativo durante o período auditado, fato inconcebível, o qual 
conflita com o objeto social de qualquer empresa, e cuja ocorrência indica 
claramente a omissão de vendas, e consequente sonegação de impostos. 

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

exigência do imposto não recolhido ao Tesouro Estadual, utilizou-se do instituto do 
arbitramento das operações, facultado ao Fisco 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.” 

 
O julgador monocrático traçou o arcabouço de suas razões decisórias sob 

a ótica de que “O percentual de multa aplicado não é confiscatório, pois está previsto 
na legislação tributária estadual. [...]”. 

 
Fundamenta ainda que “Os documentos anexados aos autos comprovam 

o ilícito descrito na inicial, sendo que o levantamento conclusão fiscal, expressa os 
valores transcritos nos itens 4.11 e 4.8 do Auto de Infração.”. 

 
Assim, o sentenciante conhece da impugnação apresentada, nega-lhe 

provimento e julga procedente o auto de infração no 2011/002145, condenando o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário, mais acréscimos legais. 

 
Reportando aos argumentos do recurso, é visível que a recorrente, 

sugerindo-se vítima da fiscalização, concentra esforços na tentativa de desqualificar 
os trabalhos da auditoria, traduzida pelas palavras: “[...] O fiscal quis, sim, dificultar a 
defesa do contribuinte. Assim ensina o artigo 28, II, da lei 1288/01”, que diz: 

 
Art. 28 É nulo o ato praticado: 
 
[...] 
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II – com cerceamento de defesa; 
 
Ademais, insiste na argumentação de que o autuante empregou meios 

vexatório e gravoso, provas obtidas por meio ilícitos, excesso de exação, mas no 
entanto, em todas as oportunidades em que compare aos autos não apresenta 
qualquer elemento de prova capaz de ilidir o lançamento fiscal, deixando, de atender 
a disposição contida no inciso I do art. 45 da Lei 1.288/2001, que assim dispõe: 

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

 
Por outro lado, o art. 142 do CTN, a seguir transcrito, não deixa margem 

para dúvidas: o lançamento não é uma atividade administrativa facultativa; ele é 
obrigatório e indispensável por parte da Administração Pública. 

 
Noutras palavras, o lançamento de tributo é praticado por autoridade 

administrativa, cuja competência é privativa e vinculada, o que significa dizer que se 
subordina ao que determina a lei, sob pena de responsabilidade funcional no 
exercício de suas atribuições: 

 
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa 
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o 
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato 
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria 
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito 
passivo e sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 
 
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é 
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. 

 
Com efeito, o lançamento do crédito tributário efetuado pela autoridade 

fiscal não constitui excesso de exação nem ameaça à legislação aplicável ao 
procedimento administrativo-tributário, subsistindo-se perfeitamente ao teor do 
precitado inciso II do art. 44 da Lei 1.287/2001, em virtude de a autuada não ter 
escriturado no livro próprio as saídas omitidas ao registro e tributação. 

 
De igual forma, a recorrente segue nessa linha defensiva afirmando que 

fica evidente, no caso em debate, a cobrança de tributo “com a finalidade de 
confisco”, o que é “inaceitável no ordenamento jurídico-tributário”, com referência ao 
art. 150, IV, da Constituição Federal – CF. Eis o invocado dispositivo legal: 

 
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios: 
 
[...] 
 
IV – utilizar tributo com efeito de confisco; 

 
Em sentido contrário às alegações da recorrente, a leitura do precitado 

inciso evidencia que é vedada a utilização de tributo com o efeito de confisco, e não 
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a multa, decorrente de infração; neste caso, cometida por descumprimento de 
legislação tributária aplicável à matéria. 

 
De maneira geral, confisco é um ato arbitrário praticado por um ente 

estatal que consiste na expropriação de uma propriedade particular sem a 
contrapartida pecuniária, enquanto que a multa é uma sanção de ato ilícito. 

 
Desta forma, poderia, sim, configurar confisco se a graduação da 

penalidade aplicada sucumbisse o direito à propriedade, bem como, a sua 
manutenção, cuja compreensão se extrai da leitura de Leandro Paulsen, in Direito 
Tributário: Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência. 
Porto Alegre: Livraria Editora do Advogado, 1998, p. 93 e 94, que expressa: 

 
Confisco é a tomada compulsória da propriedade privada pelo 
Estado, sem indenização. [...] Não importa a finalidade, mas o efeito 
da tributação no plano dos fatos. Não é admissível que a alíquota de 
um imposto seja tão elevada a ponto de tornar insuportável, 
ensejando atentado ao próprio direito de propriedade, Realmente, se 
tornar inviável a manutenção da propriedade, o tributo será 
confiscatório. 
 
O confisco esbarra, também, no art. 5º, XXII, da CF: “é garantido o 
direito de propriedade”. 

 
De outra parte, a multa ora imposta decorre de previsão legal e a sua 

hipótese de incidência é essencial para prevenir e coibir a ilicitude, não podendo ser 
afastada sob a alegação de confisco, como ensina Hugo de Brito Machado, in Curso 
de Direito Tributário (São Paulo: Malheiros Editores, 28º ed., 2007, p. 302), ao se 
expressar: 

 
Já a multa, para alcançar sua finalidade, deve representar um ônus 
significativamente pesado, de sorte a que as condutas que ensejam 
sua cobrança restem efetivamente desestimuladas. 

 
Logo, cumpre ressaltar que quanto ao alegado confisco tributário, tem-se 

que tal discussão se encontra totalmente superada, de acordo com entendimento 
exposto pelo Tribunal Regional Federal 5ª Região – TRF5, nesse sentido: 

 
[...] Inexiste confisco, uma vez que não se vislumbra tributo 
excessivamente oneroso, havendo sido respeitada a capacidade 
contributiva do contribuinte.” (TRF5, 1ª T., AC 0512230/al, rel. o Juiz 
Francisco Cavalcante – convocado -, abril/1992). 

 
Nestes termos, rejeito as preliminares arguidas haja vista que a autuada 

exerceu com segurança e plenitude o seu direito de defesa em todos os momentos 
em que lhe foi facultada a apresentação de defesa. 

 
Na hipótese vertente, a multa aplicada à infração indicada na peça fiscal 

em litígio enseja a graduação em 100% (cem por cento), com fulcro na alínea a do 
inciso III do art. 48 da Lei 1.287/2001, cujo percentual não constitui nenhuma 
ameaça ao direito de propriedade, mas, sim, sanção de ato ilícito, como se pode ver: 
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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). 
 
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 manter a decisão singular por seus próprios fundamentos. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, unanimidade, 
rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração por cerceamento ao direito de 
defesa por não ter o sujeito passivo sido intimado dos levantamentos fiscais antes 
da lavratura do auto de infração, arguida pela Recorrente. No mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente a reclamação tributária constante do 
auto de infração no 2011/002145 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário no valor de R$ 12.128,87 (doze mil, cento e vinte e oito reais e 
oitenta e sete centavos), referente ao campo 4.11, mais os acréscimos legais. O 
representante fazendário fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram 
da sessão de julgamento os conselheiros Deides Ferreira Lopes, Luiz Carlos da 
Silva Leal, Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale e Valcy Barbosa Ribeiro. 
Presidiu a sessão de julgamento aos 13 dias do mês de setembro de 2013, o 
conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, Palmas, TO, aos quatro dias do mês de outubro de 2013. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Deides Ferreira Lopes 
Conselheiro relator 


