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ACÓRDÃO Nº: 242/2008
PROCESSO Nº: 2006/7160/500284
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6930
RECORRENTE: IND. E COM. ELETROMOVEIS TOCANTINS LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Presunção de omissão de saídas de mercadoria tributada. Lucro 
bruto arbitrado maior que o apurado. Aplicação de benefício fiscal. Lançamento 
procedente em parte.

DECISÃO: Decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento 
parcial pra reformando a decisão de primeira instancia, julgar procedente em parte 
o auto de infração de n. 2006/002916 e condenar o sujeito passivo ao pagamento 
do crédito tributário no valor de R$. 2.926,17(dois mil, novecentos e vinte e seis 
reais e dezessete centavos) e R$ 2.040,58(dois mil, quarenta reais e cinqüenta e 
oito centavos) R$. 13.038,68 (treze mil, trinta e oito reais e sessenta e oito 
centavos) e R$ 2.360,61(dois mil, trezentos e sessenta reais e sessenta e um 
centavos) e R$ 10.244,24(dez mil, duzentos e quarenta e quatro reais e vinte 
quatro centavos) relativos os campos 4.11 a 8.11, respectivamente, mais 
acréscimos legais, e improcedente os valores de R$ 7.106,41(sete mil, cento e 
seis reais e quarenta e um centavos) e R$ 4.955,70 (quatro mil, novecentos e 
cinqüenta e cinco reais e setenta centavos), e R$. 7.081,82 (sete mil, oitenta e um 
reais e oitenta e dois centavos), referente os campos 4.11, 5.11 e 7.11. O Sr. 
Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Raimundo Nonato 
Carneiro, João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito e Elena Peres 
Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento do dia 11 de março de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

VOTO VENCEDOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: A empresa foi autuada por ter deixado de recolher o ICMS de 
mercadorias tributadas não registradas no livro próprio, conforme contextos: 4.1 -
exercício de 2001, no valor de R$. 10.032,58 (dez mil trinta e dois reais e 
cinqüenta e oito centavos); 5.1- exercício de 2002, no valor de R$. 6.996,28 (seis 
mil novecentos noventa e seis reais e vinte oito centavos); 6.1 – exercício de 2003, 
no valor de R$. 13.038,68 (treze mil trinta e oito reais e sessenta e oito centavos); 
7.1 – exercício de 2004, no valor de R$.  9.442,43 (nove mil, quatrocentos e 
quarenta e dois reais e quarenta e três centavos) e 8.1 – exercício de 2005, no 
valor de R$. 10.244,24 (dez mil duzentos e quarenta e quatro reais e vinte quatro 
centavos).
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Notificada via direta, a empresa apresentou recurso voluntário de fls. 11; 
alegando que havia erro de informações nas escriturações fiscais nos livros de 
inventário, com relação aos estoques finais de mercadorias referente aos 
exercícios de 2001; 2002 e 2003, e que em virtude desses equívocos, houve 
alterações. Apresentou um levantamento desses dos exercícios acima citados, 
requerendo a devida correção.

A julgadora de primeira instancia, em despacho de fls. 18, devolve os autos, 
para que o sujeito passivo fizesse juntada dos livros de registros de inventário dos 
exercícios de 2000, 2001, 2002 e 2003.

Ante a intimação de fls. 19, o contribuinte fez a juntada de cópia dos livros 
de inventário dos exercícios, documentos que fora solicitado pela julgadora de 
primeira instancia, conforme constatado a fls. 22/58.

A julgadora de primeira instancia, em sentença de fls. 60/ 62, aduziu: Que 
tal pretensão fiscal encontra respaldo nos artigos 2º, inciso I; 4º, inciso I; 8º, inciso 
I e 57, inciso III da Lei n. 888/96 com redação dada pela Lei n. 1.121/00, tipificados 
no campo 4,13 e artigos 3º, inciso I; 10, inciso, I; 20, inciso I; 22, inciso, I e 44, 
inciso II da Lei n. 1.287/01, descritos no campo 5.13; 6.13; 7.13 e 8.13 do auto de 
infração.

Que os livros fiscais anexados estavam exatamente de acordo com os 
valores constantes nos levantamentos, conheceu da impugnação e julgou 
procedente o lançamento em todos os seus contextos. 

Intimada da sentença de primeira instancia, a fls. 66, o contribuinte 
compareceu aos autos, que suas alegações eram perfeitamente aceitáveis, visto 
que houve erro de lançamento no tocante às mercadorias lançadas nos livros, em 
virtude de que foram feitas com base no valor de venda e não no valor de compra, 
aumentando os estoques finais, causando assim diferença, o que fez elevar 
consideravelmente as multas.

Requereu para que fossem consideradas suas alegações e revistos os 
valores apurados no auto de Infração, comparando com as notas fiscais de 
compra.

A Representação Fazendária, em sua manifestação de fls. 69, requereu 
pela confirmação da sentença de primeira instancia, que julgou procedente o Auto 
de Infração.
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Considerando o disposto no art. 1º; art. 20 e parágrafo único da Lei 1.892 
de 21 de fevereiro de 2008, que assim preceitua:

Art. 1º - É instituído o Programa de Recuperação de 
Créditos Fiscais – REFINS, com a finalidade de 
regularização de créditos tributários referentes ao 
imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de 
Transporte Interestadual e Internacional e de 
Comunicação – ICMS e ao Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores - IPVA.

Art. 20 – Além dos benefícios previstos nesta Lei, é 
assegurada às microempresas e empresas de pequeno 
porte a quitação dos créditos tributários, constituídos ou 
não, cujo fato gerador ou ato infracional tenha ocorrido 
até 30 de junho de 2007, com a carga tributária 
reduzida prevista no art. 8º  da Lei 1.404, de 30 de 
setembro de 2003.

Parágrafo único. O benefício previsto no caput deste 
artigo alcança os créditos tributários devidos por 
microempresas e empresas de pequeno porte, com 
faturamento bruto anual previsto no art. 1º da Lei 
1.404/2003, ainda que a empresa não tenha sido 
enquadrada à época, por qualquer motivo, nos 
benefícios da referida Lei.

Considerando o disposto na Lei 1.892/2008, que instituiu o REFINS,   
conheço do recurso, para dar-lhe provimento parcial, e, reformando a decisão de 
primeira instância, julgar PROCEDENTE EM PARTE ao auto de infração n° 
2006/002916, e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor, Contexto 4.11 - R$. 2.926,17 (dois mil novecentos e vinte e seis reais e 
dezessete centavos); Contexto 5.11 - R$ 2.040,58 (dois mil quarenta reais e 
cinqüenta e oito centavos); Contexto 6.11 - R$. 13.038,68 (treze mil trinta e oito 
reais e sessenta e oito centavos); Contexto 7.11 - R$ 2.360,61 (dois mil, trezentos 
e sessenta reais e sessenta e um centavos) e Contexto 8.11 - R$ 10.244,24 (dez 
mil, duzentos e quarenta e quatro reais e vinte quatro centavos), mais acréscimos 
legais, e IMPROCEDENTE os valores referentes ao Contexto 4.11 - R$ 7.106,41 
(sete mil cento e seis reais e quarenta e um centavos); Contexto 5.11 - R$ 
4.955,70 (quatro mil, novecentos e cinqüenta e cinco reais e setenta centavos) e 
Contexto 7.11 - R$. 7.081,82 (sete mil oitenta e um reais e oitenta e dois 
centavos).
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
24 dias do mês de abril de 2008.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


