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ACÓRDÃO Nº: 302/2008
PROCESSO Nº : 2007/6040/502495          
IMPUGNAÇÃO: 21
IMPUGNANTE: ARCO IRIS MADEIRAS MAT. P/CONSTRUÇÃO  LTDA.
IMPUGNADA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Exigência tributária em levantamento da conta mercadorias. 
Contribuinte com escrita regular. Desconsideração da escrita regular sem as 
formalidades legais. Lançamento improcedente.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, não votar destacadamente as preliminares argüidas pela 
Recorrente, por se confundir com o mérito. No mérito, por maioria, conhecer da 
impugnação, dar-lhe provimento para, julgar improcedente o auto de infração nº 
2007/003203 nos valores de R$37.840,62 (trinta e sete mil, oitocentos e quarenta 
reais e sessenta e dois centavos), R$9.832,15 (nove mil, oitocentos e trinta e dois 
reais e quinze centavos), R$21.234,53 (vinte e um mil, duzentos e trinta e quatro 
reais e cinqüenta e três centavos) e R$65.379,09 (sessenta e cinco mil, trezentos 
e setenta e nove reais e nove centavos), referente os campos 4.11 a 7.11, 
respectivamente. A Conselheira Elena Peres Pimentel votou pela procedência do 
auto de infração. Os Srs. Vanderley Aniceto de Lima e Ricardo Shiniti Konya 
fizeram sustentações orais pela Recorrente e Fazenda Pública, respectivamente. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, 
Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker e com voto vencedor Juscelino 
Carvalho de Brito . Presidiu a sessão de julgamento do dia 30 de abril de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker.
CONS. AUTOR DO VOTO VENCEDOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de 
R$134.286,39 (Cento e trinta e quatro mil duzentos e oitenta e seis reais e trinta e 
nove centavos), referente a saída de mercadorias tributadas não registradas no 
livro próprio, relativo aos exercícios de 2002, 2003, 2005 e 2006, lançado nos 
campos 4, 5, 6 e 7 respectivamente, constatado por meio do levantamento da 
conta mercadorias conclusão fiscal.

As folhas 5 o autuante lavra termo de desconsideração de escrituração 
contábil arbitrando o valor das saídas de mercadorias tributadas na conformidade 
do art. 1º, inciso XVIII, da portaria SEFAZ nº. 1.799, de 30/12/2002.
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A autuada comparece aos autos desistindo expressamente da impugnação 
em primeira instância. Argüiu em preliminar a ilegalidade do levantamento 
conclusão fiscal em face da existência de contabilidade regular. Alega que o 
autuante lavrou termo de desconsideração de escrituração contábil sob a 
alegação de que ocorreu, omissão de escrituração de aquisição de mercadorias 
sujeitas ao regime de substituição tributária. Escrituração de saídas totais de 
mercadorias como à vista, quando a empresa opera com vendas a prazo, 
inclusive com cartão de crédito. Não escrituração da movimentação bancaria da 
empresa. Escrituração parcial de aquisição de serviços de transportes relativo as 
aquisição de mercadorias. Entende que em toda a portaria nº. 1799/2002, não se 
encontra qualquer menção à desclassificação da contabilidade e, ainda mais, os 
Art. 3º e 4º fixam como deverá ser feito o arbitramento nos casos previstos no art. 
1º. Argumenta que se atentarmos para as irregularidades apontadas para a 
desclassificação da contabilidade, verá que são meras irregularidades, todas 
devidamente autuadas pelo autuante e nada comprometem os registros contábeis  
e que foi desclassificado ilegalmente sem qualquer motivo real de 
imprestabilidade.

Argüiu também que se os valores registrados não merecem fé, porque o 
autuante os utilizou em todos os exercícios auditados para apurar a base de 
cálculo do levantamento conclusão fiscal? Deveria, portanto ter apurado o certo e 
ignorado o desclassificado, sob pena de seu trabalho ficar comprometido. Da 
tipificação incorreta da infração, é indiscutível que a tipificação legal da pseudo 
infração está incorreta, por ter sido obtida via arbitramento ilegalmente elaborado, 
uma vez que a recorrente possui uma contabilidade regular e o autuante ao 
verificar todos os registros de saídas nada apurou de irregular também esta 
incompleta porque em nenhum momento o autuante mencionou ou transcreveu 
os motivos de lei que autorizam a desclassificar a escrituração contábil e efetuar o 
arbitramento como o fez. Assim sendo requer o julgamento pela nulidade do auto 
de infração por sua tipificação não espelhar a realidade, tornando-se uma 
simulação grosseira baseada em presunção absurda. Argumenta também que 
dois pontos não devem ser olvidados que são os dispostos nos artigos 3 e 4 da 
portaria nº. 1.799/02 que fixam a forma como deve ser feito o arbitramento; que os 
valores que deixaram de ser escriturados precisariam alcançar 50% do valor 
registrado de saídas e que o arbitramento devera ser feito apenas em relação às 
mercadorias cujos registros foram omitidos, nunca num período inteiro ou ainda 
em vários períodos inteiros. Assim sendo conclui-se que a peça acusatória está 
exigindo tributo indevido, o que torna manifestamente ilegal, pois desclassificou a 
contabilidade sem autorização e sem motivo para tanto, ampliou para todos os 
exercícios fiscalizados o tratamento ilegal indo contra as disposições até da 
portaria SEFAZ nº. 1.799/02.
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Pelo exposto requer o acatamento da preliminar e como conseqüência o 
julgamento pela ilegalidade do procedimento adotado, determinando o seu 
arquivamento sem julgamento de mérito, se assim não entender que seja julgado 
improcedente e arquivado da mesma forma.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda pela 
procedência do auto de infração.

O trabalho fiscal não foi elaborado com aquela certeza jurídica que o 
procedimento administrativo-tributário requer. A desclassificação da escrita 
contábil não foi efetuada como um procedimento correto e dentro daquilo que se
exige neste momento.

Necessário seria que usasse os livros adequados, mostrasse os fatores 
motivadores para uma medida tão drástica e com fundamentação legal para tanto. 
Houve um certo açodamento em lavrar o crédito tributário, sem tomar as 
precauções devidas que o fato requer.

O levantamento procedido – Levantamento da Conta Mercadoria -
Conclusão Fiscal, somente pode ser efetuado nas empresas em que não 
houvesse a escrita contábil. No presente caso, existe uma contabilidade. As 
irregularidades apontadas, deveriam terem sido, detalhadas e aprofundadas, e 
quem sabe utilizasse um outro levantamento para se chegar um pseudo crédito, 
caso existisse.  

Com essas considerações entendo, que o procedimento não pode 
prosperar neste Contencioso, motivo pelo qual entendo que a improcedência do 
auto de infração é a medida mais acertada para o momento. 

De todo exposto, no mérito, conhecer da impugnação, dar-lhe provimento 
para, julgar improcedente o auto de infração nº 2007/003203 nos valores de 
R$37.840,62 (trinta e sete mil, oitocentos e quarenta reais e sessenta e dois 
centavos), R$9.832,15 (nove mil, oitocentos e trinta e dois reais e quinze 
centavos), R$21.234,53 (vinte e um mil, duzentos e trinta e quatro reais e 
cinqüenta e três centavos) e R$65.379,09 (sessenta e cinco mil, trezentos e 
setenta e nove reais e nove centavos), referente os campos 4.11 a 7.11, 
respectivamente.

É o voto. 



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 4 de 4 AI 2007/003203

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
02 dias do mês de junho de 2008.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


