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improcedente a reclamação tributária com base em arbitramento d
lucro bruto quando o sujeito passivo comprova 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

Contra o sujeito passivo acima qualificado a Fazenda Pública formalizou o 
auto de infração nº 2013/00089, para reclamar, com base no levantamento da conta 
mercadorias – Conclusão Fiscal, o ICMS por omissão de saídas de mercadorias 
tributadas para o exercício de 2009

 
A ciência ao sujeito passivo deu

03. Tempestivamente e, nos conformes da lei, este oferta impugnação direta 
alegando, em síntese:  

 
Que possui escrituração contábil regular e, conforme o comprovante 
de entrega da documentação, os livros Diário e Razão também 
constavam. 
arbitramento, à exceção dos casos expressamente previstos no art. 
148 do Código Tributário Nacional e no art. 127, parágrafo único da 
Lei 1.287/01, deste estado.

 
Acostou cópia da Demonstração do Resul

colacionou referida legislação, doutrina e acórdãos nesse sentido. Ao final pediu a 
improcedência do feito. 
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ARBITRAMENTO DE MARGEM DE LUCRO
LEVANTAMENTO DA CONTA MERCADORIAS – CONCLUSÃO FISCAL.

reclamação tributária com base em arbitramento d
quando o sujeito passivo comprova que possui escrituração contábil.

Contra o sujeito passivo acima qualificado a Fazenda Pública formalizou o 
2013/00089, para reclamar, com base no levantamento da conta 

Conclusão Fiscal, o ICMS por omissão de saídas de mercadorias 
tributadas para o exercício de 2009, no valor de R$ 48.070,71. 

A ciência ao sujeito passivo deu-se por via direta, co
03. Tempestivamente e, nos conformes da lei, este oferta impugnação direta 

Que possui escrituração contábil regular e, conforme o comprovante 
de entrega da documentação, os livros Diário e Razão também 

nstavam. Que não existe plausibilidade jurídica para o 
arbitramento, à exceção dos casos expressamente previstos no art. 
148 do Código Tributário Nacional e no art. 127, parágrafo único da 
Lei 1.287/01, deste estado. 

Acostou cópia da Demonstração do Resultado do exercício de 2009, 
colacionou referida legislação, doutrina e acórdãos nesse sentido. Ao final pediu a 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

MOTOPALMAS COM. DE MOTOCICLETAS LTDA 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ARBITRAMENTO DE MARGEM DE LUCRO BRUTO.  
CONCLUSÃO FISCAL. É 

reclamação tributária com base em arbitramento da margem de 
que possui escrituração contábil. 

Contra o sujeito passivo acima qualificado a Fazenda Pública formalizou o 
2013/00089, para reclamar, com base no levantamento da conta 

Conclusão Fiscal, o ICMS por omissão de saídas de mercadorias 

se por via direta, conforme se vê à fls. 
03. Tempestivamente e, nos conformes da lei, este oferta impugnação direta 

Que possui escrituração contábil regular e, conforme o comprovante 
de entrega da documentação, os livros Diário e Razão também 

Que não existe plausibilidade jurídica para o 
arbitramento, à exceção dos casos expressamente previstos no art. 
148 do Código Tributário Nacional e no art. 127, parágrafo único da 

tado do exercício de 2009, 
colacionou referida legislação, doutrina e acórdãos nesse sentido. Ao final pediu a 
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Em despacho à fls. 23/25 a Representação Fazendária solicitou a juntada 
de cópias dos livros e demais documentos que serviram de base, no que foi 
atendido com a juntada à fls. 35/36 dos Termos de início e de encerramento do livro 
Diário, do ano de 2009 e, de mídia eletrônica (CD) contendo todos os livros 
solicitados. 

 
No parecer de fls. 40/45 a Representação Fazendária diz que a defesa 

não arguiu preliminar e a propõe por entender que houve cerceamento ao direito de 
defesa pela falta de clareza na descrição da ocorrência. Em apreço ao mérito, diz 
que o agente do fisco laborou em erro ao lavrar auto de infração com base no 
arbitramento do lucro vez que o contribuinte possui escrita contábil. Recomenda a 
improcedência, caso não seja acatada sua preliminar de nulidade. 

 
Instada a se pronunciar, a Procuradoria Geral do Estado, nos termos do 

art. 5º-B da Lei 1.288/01, na pessoa do douto Subprocurador que subscreve o 
parecer STF nº 070/2014 (de fls. 46), adota, na íntegra, a manifestação do nobre 
Representante Fazendário. 

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 

 
A exigência é de ICMS por omissão de saídas de mercadorias tributadas 

para o exercício de 2009, apurada com base no levantamento da conta mercadorias 
– Conclusão Fiscal – que é utilizado para o arbitramento da margem de lucro em 
contribuintes que não apuram o lucro real. 

 
Pela soma das aquisições ao estoque existente e a dedução deste, ao 

final do exercício financeiro, apura-se o volume das vendas brutas realizadas no 
período. Da verificação destas em valor abaixo do custo das mercadorias vendidas 
acrescido do correspondente percentual de lucro previsto para o ramo de atividades 
do estabelecimento, conclui-se que houve omissão do registro de saídas de 
mercadorias tributadas. (estoque inicial + compras – estoque final = CMV) + (lucro 
arbitrado) = lucro bruto. 

 
Além da expressa disposição legal é condição para aplicação da prova 

por presunção a possibilidade de prova em contrário. A presunção é relativa, porém, 
inverte o ônus da prova. Cabe ao sujeito passivo afastar as conclusões do fisco, 
valendo-se dos condicionantes de defesa que lhe são assegurados pela Lei 
1.288/01, em seu art. 45. 

 
Tem-se nos autos, conforme supracitado, documentos que atestam a 

existência das Demonstrações Financeiras do sujeito passivo e assim corroboram a 
sustentação da defesa da implausibilidade do arbitramento como levado a efeito. 

 
A Portaria SEFAZ Nº 1.799, de 30 de dezembro de 2002, dispõe sobre as 

situações de arbitramento do lucro bruto e faz clara alusão em seu art. 2º de que 
este é aplicável somente em estabelecimentos que mantém apenas escrita fiscal, in 
verbis: 
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Art. 2º Nos estabelecimentos que mantém apenas escrita fiscal, será 
arbitrado o valor das saídas tributadas conforme determinam os 
artigos 5º e 6º. 

 
Logo, a norma é ao mesmo tempo restritiva e excludente. Não devia ter 

sido utilizada no presente caso. 
 
De longa data tem-se jurisprudência emanada do COCRE/TO com fartas 

decisões neste sentido (vide Acórdão 087/13). 
 

ACÓRDÃO Nº: 087/2013 
EMENTA: ICMS. CONTA MERCADORIAS – CONCLUSÃO 
FISCAL. OMISSÃO DE SAÍDAS DE MERCADORIAS. 
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL REGULAR. IMPROCEDENTE – É 
improcedente o lançamento fiscal que exige ICMS por omissão de 
saídas de mercadorias tributadas, apurado com a adição de índice 
de lucro arbitrado, quando observada a existência de escrituração 
contábil do contribuinte. 

 
Desta forma, filio-me às convicções do nobre Representante da Fazenda 

que, com sólidos argumentos, recomendou a improcedência do feito. 
 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 

unanimidade, conhecer da impugnação e dar-lhe provimento para julgar 
improcedente a reclamação constante do auto de infração nº 2013/000899 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 48.070,71. 
(quarenta e oito mil e setenta reais e setenta e um centavos. O representante 
fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rui José Diel, Valcy 
Barboza Ribeiro, Ademar Andrade de Oliveira, Kellen Crystian Soares Pedreira do 
Vale, José Wagner Pio de Santana e Luiz Carlos da Silva Leal. Presidiu a sessão de 
julgamento, aos 21 dias do mês de janeiro de 2015, o conselheiro Edson Luiz 
Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos treze dias do mês de fevereiro de 2015. 
 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Conselheiro Vice-Presidente 

 
 

Rui José Diel 
Conselheiro relator 


