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ACÓRDÃO No 

  
032/2016 

PROCESSO No: 2012/6270/500563 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/003383 
IMPUGNAÇÃO No: 115 
IMPUGNANTE No: AUTO CAMPOS COMÉRCIO DE MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA 
IMPUGANADA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.393.666-8 

 
 

 
EMENTA 
 

   
             ICMS. AUDITORIA. LEVANTAMENTO DA CONTA MERCADORIAS – 
CONCLUSÃO FISCAL – ERRO NA APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE LUCRO 
ARBITRADO. IMPROCEDÊNCIA. É improcedente o lançamento de crédito 
tributário, não caracterizando omissão de saídas de mercadorias, quando 
devidamente comprovado que se aplicado o percentual de lucro arbitrado e este for 
menor que o percentual de lucro auferido, em levantamento da conta mercadorias. 

 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
de infração nº 2012/003383, contra o sujeito passivo qualificado na peça inaugural, 
referente as saídas de mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio no 
valor de R$ 5.346,32, relativo ao exercício de 2009, constatado por meio do 
levantamento da conta mercadorias – conclusão fiscal. 

 
Foram anexados aos autos levantamento da conta mercadorias, 

demonstrativo das entradas e saídas de mercadorias, livro de inventário dos 
exercícios de 2008 e 2009, dentre outros (fls.04/16). 

 
O contribuinte foi intimado do auto de infração por via postal (fls. 17) e 

apresenta impugnação direta ao Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, 
tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 18/22): 

 
Que o percentual de lucro bruto adotado no levantamento é igual a 50% e 

o arbitramento está contido na Portaria 1.799/2002. Ocorre que a referida Portaria 
não fixa percentual algum de arbitramento para estabelecimento que exploram 
atividade da impugnante. E ainda que, o levantamento efetuado é flagrantemente 
ilegal, por não obedecer ao parágrafo único do art. 127 da Lei 1.287/2001, sendo a 
Portaria a última das normas hierárquicas e que é somente o levantamento 



Publicado no Diário Oficial de nº 4.611 de 02 de maio de 2016 
 
 
  
 
 Contencioso Administrativo-Tributário 

 
 

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-908 
Tel: +55 63 3218 1240 | 3218 1202 – Fax: +55 63 3218 1291 - www.sefaz.to.gov.br 

 
 

específico de mercadorias, o instrumento hábil a detectar a omissão de vendas de 
mercadorias. 

 
Aduz ainda que os valores contábeis apostos no levantamento estão 

incorretos, pois se corretos estivessem não haveria omissão de saídas de 
mercadorias tributadas. Pede, por fim, que este Conselho julgue pala ilegalidade do 
procedimento adotado e determine seu arquivamento. 

 
Por solicitação da Representação Fazendária e por ordem do chefe do 

CAT, o processo foi remetido à Delegacia Regional de Pedro Afonso, para que seu 
titular determine o cumprimento dos itens apontados no Despacho  REFAZ nº 
014/2013-HLSB de fls. 37/39. 

 
Intimado do auto de infração e suas respectivas alterações, o sujeito 

passivo nada mais traz ao processo, tendo sido emitido Termo de Inocorrência de 
Manifestação em seguida Termo de Revelia de fls. 250/252. 

 
A Representação Fazendária em parecer conclusivo de fls. 254/259, em 

suas considerações, recomenda a este Conselho, conhecer da impugnação direta, 
negar-lhe provimento e julgar PROCEDENTE o auto de infração. 

 
Enviado à Procuradoria Geral do Estado, esta se manifesta através do 

Subprocurador Fiscal e Tributário, onde adota a manifestação exposta pelo 
Representante Fazendário.  

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
A presente reclamação tributária, refere-se as saídas de mercadorias 

tributadas e não registradas no livro próprio, por meio do levantamento da conta 
mercadorias – conclusão fiscal – onde é comparado o valor adicionado apurado com 
o valor adicionado arbitrado e quando o primeiro for menor que este último, a 
diferença é considerada omissão de saídas. 

 
O levantamento utilizado pelo autor do procedimento, tem como 

característica peculiar, detectar através dos procedimentos legais em seu 
preenchimento, a omissão de saídas de mercadorias e não a omissão de registros 
no livro próprio, fato descrito pelo autor da peça em seu contexto 4.1. 

 
São duas situações distintas, sendo que a omissão de registro no livro 

próprio, pressupõe a existência dos documentos fiscais, o que não é este o caso, e a 
omissão de saídas detectada através de levantamento da conta mercadorias se dá 
com a observação dos registros dos documentos fiscais efetuado pelo sujeito 
passivo no livro registro de entradas, livro registro de saídas e ainda, os valores das 
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mercadorias no inventário do exercício de referência e do imediatamente anterior( 
estoque inicial e estoque final). 

 
A peça inicial contempla as duas situações citadas acima, pois consta 

como infração no campo 4.13 o art. inciso II e inciso III da Lei 1.287/2001, que então 
vejamos: 

 
Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável: 
 
II – escriturar nos livros próprios, com fidedignidade, na forma e nos 
prazos normativos, as operações ou prestações realizadas, 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. 
 
Pode-se constatar então, que há não só incoerência entre o histórico 
do auto no campo 4.1, mas também erro na tipificação da infração, o 
que delineia claramente para a nulidade do lançamento, conforme 
Lei 1.288/2001, alterada pela Lei  3.018/2015, a seguir descrito: 
 
Art. 28. É nulo o ato praticado: 
 
(...) 
 
IV – com erro na determinação da infração. 

 
Ademais, verifica-se ainda, sendo a empresa, um estabelecimento 

cadastrado no segmento atacadista, o grave erro do autor do feito, no que tange a 
aplicação do percentual de lucro bruto em 50%, o mesmo critério utilizado para 
estabelecimento varejista, contrariando os preceitos contidos na Portaria SEFAZ nº 
1.799/2002, a seguir: 

 
Art. 6º Os coeficientes médios de lucro bruto aplicáveis nas situações 
previstas para o comércio varejista, são os constantes do Anexo 
Único a esta Portaria. 
 
(...) 
 
§ 3º Tratando-se de estabelecimentos atacadistas e de situações 
diferentes das previstas no parágrafo anterior aplicar-se-ão 
coeficientes equivalentes a cinquenta por cento daqueles previstos 
no Anexo Único a esta Portaria. 

 
O sujeito passivo está devidamente cadastrado como estabelecimento 

atacadista de máquinas e implementos agrícolas, portanto, faz jus a um coeficiente 
de lucro arbitrado de 50% do percentual aplicado para os varejistas contidos na 
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portaria acima citada, portanto está claro que este percentual no levantamento de 
fls. 04 seria o equivalente a 25%. 

 
Tendo em vista que o lucro apurado no levantamento da conta 

mercadorias foi de 41,94%, portanto maior que o lucro bruto arbitrado que se 
corretamente aplicado seria de 25%, não há o que se falar em omissão de vendas 
de mercadorias tributadas. 

 
Diante do exposto, conheço da impugnação apresentada, concedo-lhe 

provimento e julgo IMPROCEDENTE o auto de infração no 2012/003383 e 
ABSOLVO o sujeito passivo ao pagamento do valor de R$ 25.554,87 (vinte e cinco 
mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e sete centavos). 

 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer da impugnação direta e dar-lhe provimento para, julgar 
improcedente a reclamação tributária constante do auto de infração no 2012/003383 
e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 5.346,32 (cinco 
mil, trezentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos), referente ao campo 
4.11. O representante fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
João Alberto Barbosa Dias, José Wagner Pio de Santana, Guilherme Trindade Meira 
Costa, Rui José Diel e Felipe Falcão de Lima. Presidiu a sessão de julgamento aos 
dezenove dias do mês de abril de 2016, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 28 dias do mês de abril de 2016. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

João Alberto Barbosa Dias 
Conselheiro Relator 

 


