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ACÓRDÃO No 

 
050/2016 

REEXAME NECESSÁRIO No: 3.507 
PROCESSO No: 2011/6860/500316 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 
INTERESSADO: 

2011/000328 
M P MOTA & CIA LTDA 

IINSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.068.746-2 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

 
 
 
EMENTA 
 

 
ICMS. AUDITORIA. LEVANTAMENTO DA CONTA MERCADORIAS – 

CONCLUSÃO FISCAL –ARBITRAMENTO DE MARGEM DE LUCRO BRUTO. 
AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS FATOS. 
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. A ausência dos documentos 
comprobatórios dos fatos, previstos no art. 35, inciso IV, da Lei 1.288/2001, 
acarreta a nulidade do auto de infração por cerceamento de defesa, conforme art. 
28, inciso II, da mesma Lei. 
. 

 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
de infração nº 2011/000328 (fls. 02/03), contra o contribuinte qualificado na peça 
inaugural, referente a ICMS sobre saídas de mercadorias tributadas e não 
registradas em livro próprio, no período de 01/01/2006 a 31/12/2006, identificadas 
por meio do levantamento da conta mercadorias – conclusão fiscal. 

 
Foi anexado aos autos o levantamento da conta mercadorias – conclusão 

fiscal (fls. 04) e Documento de Informações Fiscais – DIF do exercício de 2007, ano 
base de 2006 (fls. 05/06). 

 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por edital afixado na 

Agência de Atendimento de Gurupi (fls. 11) para apresentar impugnação ou pagar o 
crédito tributário reclamado, não comparecendo ao processo, incorrendo em revelia 
(fls. 12). 

 
Encaminhado para julgamento em primeira instância, os autos foram 

retornados à Delegacia Regional de Gurupi (fls. 11) para o autuante juntar cópias 
dos livros de registro de inventário de 2005 e 2006, refazer o levantamento fiscal, 
sanar divergências entre o campo 4.1 do auto de infração e ilícito fiscal detectado 
por intermédio do levantamento de fls. 04 e rever a infração tipificada no campo 
4.13. 
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O autuante elaborou termo de aditamento (fls. 17) alterando os campos 

4.1, 4.8, 4.11 e 4.13 do auto de infração e juntou novo levantamento fiscal da conta 
mercadorias – conclusão fiscal, o qual apresentou novo valor da reclamação 
tributária. 

 
O sujeito passivo foi intimado do termo de aditamento por edital afixado 

na Agência de Atendimento de Gurupi (fls. 23) para apresentar impugnação ou 
pagar o crédito tributário reclamado, não comparecendo ao processo, conforme 
documento de fls. 24. 

 
O julgador de primeira instancia em sentença proferida as fls. 026/029 

aduz; 
Preliminarmente, o art. 35, inciso IV, da Lei nº 1.288/2001, estabelece que 

o auto de infração deva conter em anexo todos os demonstrativos do crédito 
tributário e os documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar. 

 
No presente caso, não foram anexados ao auto de infração os 

documentos comprobatórios do ilícito fiscal, fato que contraria o disposto no 
dispositivo legal citado. No entanto, o levantamento fiscal utilizado pelo autuante 
destina-se a detectar valores de omissões de vendas de mercadorias tributadas e 
essas omissões somente são possíveis de serem detectadas se o levantamento 
fiscal for elaborado com a utilização de valores mercantis das compras e vendas de 
mercadorias. Ao observar o levantamento fiscal percebe-se que os valores indicados 
como compras e vendas de mercadorias não são valores mercantis e sim os valores 
de base de cálculo do ICMS informados no Documento de Informações Fiscais – DIF 
(fls. 05/06), que não se prestam para identificar omissões de vendas de mercadorias, 
nem tampouco para servir de base para qualquer reclamação tributária. 

 
Diante do exposto, feita a análise do auto de infração nº 2011/000328 (fls. 

02/03) em conformidade ao previsto no art. 57 da Lei nº 1.288/2001 e declarada a 
revelia do sujeito passivo, decidiu pela IMPROCEDÊNCIAda reclamação tributária a 
seguir indicada, modificada pelo termo de aditamento de fls. 17: 

 
Campo 4.11 – no valor de R$ 18.704,60 (dezoito mil e setecentos e 

quatro reais e sessenta centavos). 
 
A Representação Fazendária em Reexame necessário as fls.030/032 

Acatou na Integra argumento feito pelo Julgador de Primeira Instancia. Manifestando-
se pela IMPROCEDENCIA do Auto de Infração.  

 
Intimado da decisão de primeira Instancia e da manifestação do 

Representante Fazendário não houve manifestação do Sujeito Passivo, sendo 
lavrado o termo de inocorrência de Manifestação as fls 38. 

 
É o relatório. 
. 
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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. 

 
Preliminarmente, o art. 35, inciso IV, da Lei nº 1.288/2001, estabelece que 

o auto de infração deva conter em anexo todos os demonstrativos do crédito 
tributário e os documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar. 

 
No presente caso, como bem fundamentou o ilustríssimo Julgador de 

primeira Instancia não foram anexados ao auto de infração os documentos 
comprobatórios do ilícito fiscal, fato que contraria o disposto no dispositivo legal 
citado. No entanto, o levantamento fiscal utilizado pelo autuante destina-se a 
detectar valores de omissões de vendas de mercadorias tributadas e essas 
omissões somente são possíveis de serem detectadas se o levantamento fiscal for 
elaborado com a utilização de valores mercantis das compras e vendas de 
mercadorias. Ao observar o levantamento fiscal percebe-se que os valores indicados 
como compras e vendas de mercadorias não são valores mercantis e sim os valores 
de base de cálculo do ICMS informados no Documento de Informações Fiscais – DIF 
(fls. 05/06), que não se prestam para identificar omissões de vendas de mercadorias, 
nem tampouco para servir de base para qualquer reclamação tributária 

 
 
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) 

 
Em que pese o fato de não ter sido considerado os valores contábeis e 

sim os valores de base de cálculo, transcritos no DIF- Documento de Informações 
fiscais. Vislumbra-se que o autuante não teve o zelo de juntar cópias dos livros 
fiscais bem como dos Registros de inventários, como bem fundamentou o 
ilustríssimo Julgador de primeira Instancia não foram anexados ao auto de infração 
os documentos comprobatórios do ilícito fiscal, fato que contraria o disposto no Art. 
35 Inc. IV da lei 1288/01. 
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Ainda assim observa-se pelos documentos apresentados pelo autuante 
que da aplicação dos valores contábeis ainda assim o índice alcançado é inferior ao 
estabelecido pela portaria. 

 
Como se trata de Reexame necessário em que foi Julgado improcedente 

o Auto de Infração, Tem-se nos autos, conforme supracitado, documentos que 
atestam a existência das Demonstrações Financeiras do sujeito passivo e assim 
corroboram a sustentação de parte de valores do arbitramento como levado a efeito. 

 
Assim, a demonstração de todos os elementos que deram causa ao 

lançamento do crédito tributário é condição essencial para a comprovação dos 
fatos decorrentes da omissão vislumbrada, a fim de que a ação do Fisco não 
seja conduzida por meros indícios, mas amparada em provas documentais, 
bem como, a descrição clara e segura dos fatos apurados, os quais tornam 
inafastáveis às conclusões sobre a ilicitude das operações objeto da autuação 
em contenda, nos termos dos dispositivos do art. 35, da Lei 1.288/2001,  

 

Nessa direção, somente o conjunto dos documentos fiscais que 
deram origem aos cálculos constantes das planilhas juntadas aos autos 
permitiriam o convencimento das ocorrências descritas na inicial. A presença 
das precitadas inexatidões, inquestionavelmente, dá causa à nulidade do 
lançamento por defeito de estrutura e vício formal estampada, como já dito, 
pela divergência entre os elementos que compõem a peça básica e todos os 
documentos que serviram de provas na sustentação do feito, cuja harmonia é 
indispensável à correta configuração desse ato jurídico-administrativo. 

 
E nessa hipótese, não há elementos sólidos, nos autos, suficientes 

para a formação de convencimento de que os valores dos créditos tributários 
ora exigidos representam com exatidão a ocorrência de sonegação de 
imposto. 

Desta forma, constatado que houve erro na elaboração do levantamento 
fiscal, e que não foram juntados os documentos comprobatórios dos fatos em que 
fundamentar percebe-se que houve afronta ao Art. 35 IV da lei 12888 disposições da 
Legislação Estadual. 

 
Portanto, à luz dos elementos fáticos e jurídicos acima delineados, em 

reexame necessário decido pela reforma da decisão que julgou Improcedente para 
que seja julgado pela NULIDADE do auto de infração de nº 2011/000328 sem 
julgamento do mérito. 

 
 
É como voto. 
 

 
DECISÃO 
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Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do auto de infração por cerceamento 
ao direito de defesa, por não atender o art. 35, inciso IV da Lei 1.288/2001, arguida 
pelo relator e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. O representante 
fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública e solicitou o refazimento dos trabalhos de auditoria conforme prevê o 
Regimento Interno. 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 trinta e um dias do mês de maio de 2016. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

José Wagner Pio de Santana 
Conselheiro relator 

 
 


