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ACÓRDÃO No 

 
    
041/2016 

REEXAME NECESSÁRIO No: 3.476 
PROCESSO No: 2013/6010/500644 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 
INTERESSADO: 

2013/001243 
BANDEIRA & SOLDERA LTDA - ME 

INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.420.457-1 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 

 
ICMS. AUDITORIA. LEVANTAMENTO DA CONTA MERCADORIAS – 

CONCLUSÃO FISCAL – ARBITRAMENTO DE MARGEM DE LUCRO BRUTO. É 
improcedente a reclamação tributária com base em arbitramento da margem de 
lucro bruto quando o sujeito passivo comprova que possui escrita contábil. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
de infração nº 2013/001243, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 
referente à omissão de saídas de mercadorias tributadas. 

 
Foram anexados aos autos levantamento conclusão fiscal, inventário, 

guias de informações e apurações mensais do ICMS e declaração (fls. 04/42). 
 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal (fls. 44) 

para apresentar impugnação ou pagar o crédito tributário reclamado, não 
comparecendo ao processo, incorrendo em revelia. 

 
Os autos foram devolvidos ao autor do procedimento (fls. 47) que lavrou 

termo de aditamento às fls. 49 retificando a penalidade descrita no campo 4.15 do 
auto, fazendo juntada de novo levantamento conclusão fiscal e inventário físico (fls. 
50/83), informando às fls. 84 que “não é possível fazer alterações referentes a 
compras e vendas canceladas, pois modifica a base de cálculo e torna a obrigação 
tributária menos gravosa, ferindo o art. 36, inciso II, alínea b da Lei nº 1.288/01”. 

 
O contribuinte foi intimado por ciência direta ao representante legal (fls. 

85/87), apresentando impugnação com as seguintes alegações (fls. 88/96): 
 
Que estava em processo de encerramento de suas atividades com a 

finalização de estoque, encontrando-se baixada para fins comerciais e fiscais; que 
possuía mercadoria em estoque e tal mercadoria não seria mais comercializada com  
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lucro para exercício da atividade; que quando do encerramento das atividades 
realizou a venda do estoque integral e com o recolhimento sob toda mercadoria 
integralmente do ICMS; que houve a realização de desconto sob o preço final do 
produto, levando em consideração o encerramento da atividade, mas em nenhum 
momento houve a omissão de venda; que não consta nos autos a legislação que 
indique a impossibilidade da conduta assumida pela empresa; que o auditor não 
verificou corretamente todos os registros de apuração do ICMS e o balancete da 
empresa que comprovam a sua condição excepcional; que a operação realizada 
pela empresa jamais feriu a ordem econômica; que a empresa abaixou os seus 
preços, mas os manteve acima do custo, auferindo lucro em menor escala. 

 
Fez juntada de contrato social, documentos pessoais, livro de registro de 

apuração, documentos de arrecadação (fls. 97/142). 
 
Após decorrido o prazo legal, o advogado compareceu aos autos para 

juntada de procuração, comprovantes de entrega da escrituração contábil digital e 
comprovante de inscrição e de situação cadastral (fls. 144/160). 

. 
O julgador de primeira instância em sentença proferida as fls. 162/164 

aduz; 
 
Os documentos anexados aos autos pelo advogado da autuada (fls. 

144/160) não podem ser considerados porque são intempestivos, tendo em vista 
que a intimação do termo de aditamento foi efetuada em 27.01.2015 e os referidos 
documentos foram juntados em 24.04.2015, e pelo fato de que a escrituração 
contábil digital foi entregue em 28.06.2013, após a lavratura do auto de infração, 
conforme faz prova o recibo de entrega do livro digital às fls. 146. 

 
Preliminarmente, o levantamento que deu sustentação ao auto de 

infração foi da conta mercadoria – Conclusão Fiscal, onde não consta o valor do 
estoque final inventariado quando do encerramento das atividades, fato que altera o 
resultado final do levantamento. 

 
O processo retornou ao autor do procedimento, que refez o levantamento 

conclusão fiscal (fls. 50), encontrando novo resultado para a omissão apurada, mas 
não lavrou termo de aditamento com as alterações advindas. 

 
A impugnante alega que efetuou a venda do estoque final com pouca 

margem de lucro, mas o referido valor não foi informado no levantamento, onde 
consta devolução de compras que a defendente diz não existir. 

 
Sendo assim, entende que o levantamento elaborado não está de acordo 

com as técnicas de auditoria, caracterizando cerceamento ao direito de defesa do 
contribuinte e a conseqüente nulidade do auto de infração nos termo do disposto no 
art. 28, inciso II da Lei nº 1.288/01. 
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Diante do exposto, julgou NULO sem análise de mérito o auto de infração 

nº 2013/001243 no valor de R$ 170.636,64 (cento e setenta mil, seiscentos e trinta e 
seis reais e sessenta e quatro centavos). 

 
A Representação Fazendária em reexame necessário as fls.165/167, 

enfatizou que o contribuinte deixou de apresentar ao fisco sua escrita Contábil, onde 
o agente através de exame em sua contabilidade analisaria a situação contábil da 
empresa. 
 

O Contribuinte que não apresenta demonstração de lucros na sua 
escrituração contábil está sujeita ao arbitramento do lucro de suas atividades 
mercantis, conforme preceitua a portaria SEFAZ 1.799/02. E que o balanço juntado 
aos autos pela autuada, não pode ser considerados, pois os mesmos são 
intempestivos. 
 

Manifestou-se pela reforma da decisão da sentença proferida pelo 
Julgador Singular e assim julgar pela procedência parcial do Auto de Infração 
n.2013/001243, no valor de R$ 164.832,13(cento e sessenta e quatro mil oitocentos 
e trinta e dois reais e treze centavos.  

 
Em resposta ao parecer da REFAZ, as fls. 174/176 alega que o 

fundamento da sentença não está no balanço juntado pela autuada, mas sim na 
ausência do valor do estoque final no levantamento da conta mercadoria – 
Conclusão fiscal e na existência de dois levantamentos conflitantes entre si. 

 
Em relação aos documentos juntados depois de impugnação, os quais 

foram considerados intempestivos, não há intempestividade uma vez que o artigo 53 
da lei 1288/01 da condição para que os documentos serem juntados a qualquer 
momento. No mesmo sentido é o Art. 149 do CTN. 

 
Alegando ainda que o período fiscalizado foi do ano de 2012, cuja 

escrituração contábil digital deveria ter sido entregue até o dia 30 de junho de 2013, 
conforma instrução normativa da receita federal 787/2007, como o contribuinte 
entregou no dia 28 de junho de 2013, o fez dentro do prazo estipulado na legislação. 

 
Sobre a ausência do valor do estoque final no levantamento e sobre a 

existência de dois levantamentos da conta mercadorias conclusão fiscal, 
fundamentos pela julgadora singular, não resta dúvida que houve erro na 
determinação da matéria tributável, tendo em vista que o próprio fisco apurou valores 
divergentes do constante no auto de infração. 

 
Desta forma pugna pela manutenção da sentença, por seus próprios 

fundamentos ou julgar improcedente o Auto de Infração. 
 
O conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais em sessão plenária 

realizada aos quatorze dias de abril de 2016, através da Resolução no 001/2016 fls. 
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183, converter o julgamento em diligencia para o sujeito passivo apresentar cópia de 
autenticação dirigida à junta comercial de sua jurisdição d transmissão para o 
SPEED, da validação do arquivo em cópia dos livros contábeis, Razão/Diário, do 
exercício de 2012, no prazo improrrogável de 15 (quinze dias). 

 
Foi apresentado fls. 184 o termo de autenticação, cumprindo assim os 

termos solicitado na resolução. 
 
Em nova manifestação as fls. 186/188 a Representação Fazendária, na 

análise e diante do documento apresentado, recomenda pela IMPROCEDÊNCIA da 
reclamação tributária do Auto de Infração. 

 
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 período fiscalizado foi do ano de 2012, cuja escrituração contábil digital 

deveria ter sido entregue até o dia 30 de junho de 2013, conforme instrução 
normativa da receita federal 787/2007, como o contribuinte entregou no dia 28 de 
junho de 2013, o fez dentro do prazo estipulado na legislação. 
 

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: 

 
Art. 2º Nos estabelecimentos que mantém apenas escrita fiscal , 
será arbitrado o valor das saídas tributadas conforme determinam os 
artigos 5º e 6º.(grifo nosso) 
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Logo, a norma é ao mesmo tempo restritiva e excludente. Não devia ter 

sido utilizada no presente caso. 
 
Em que pese as datas comparadas pela apresentação dos livros 

contábeis digitais em SPEED à Receita Federal, e quanto as cópias carreadas nas 
datas apresentadas ao processo, bem como do informativo do GIAM de se tratar de 
empresa de escrita fiscal, não tem o condão de sustentar o Auto de Infração na 
Reclamação tributária aventada, como bem manifestou o nobre representante 
fazendário em sua manifestação as fls 187. 

 
Notadamente, não há como proceder a cobrança do presente crédito, 

tendo em vista, que após a ter sido colocado o processo em diligencia através da 
resolução n. 001/2016, foram apresentados pelo Representante do Sujeito Passivo, 
cópia do termo de autenticação n. 140044205, da Junta Comercial do Estado do 
Tocantins que se encontra acostada as fls. 184 dos autos. 

 
De longa data tem-se jurisprudência emanada do COCRE/TO com fartas 

decisões neste sentido (vide Acórdão 087/2013). 
 

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, enfaticamente, recomendou a improcedência do feito, reformando assim a 
decisão de primeira instância que julgou nulo o Auto de Infração. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, reformar a decisão de primeira instancia 
para, julgar improcedente o auto de infração no 2013/001243 e absolver ao sujeito 
passivo da imputação que lhe faz no valor R$ 170.636,64 (cento e setenta mil, 
seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos), referente ao campo 
4.11. Os Senhores Aldecimar Esperandio e Heverton Luiz de Siqueira Bueno fizeram 
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sustentação oral pelo Sujeito Passivo e Fazenda Pública, respectivamente. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Wagner Pio de 
Santana, Guilherme Trindade Meira Costa, Rui José Diel, João Alberto Barbosa Dias 
e Osmar Defante. Presidiu a sessão de julgamento aos 26 dias do mês de abril de 
2016, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
 
 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 12 dias do mês de maio de 2016. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

José Wagner Pio de Santana 
Conselheiro Relator 


