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ACÓRDÃO Nº:282/2009
PROCESSO Nº: 2008/6040/502560
REEXAME NECESSÁRIO: 2.548
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: GERMA HENRIQUE PINHEIRO

EMENTA: Levantamento que Arbitra Lucro Bruto. Empresa com Escrita Contábil 
Regular - Impossibilidade de exigir tributo quando o levantamento utilizado não se 
aplica a empresa que dispõe de escrita contábil.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração nº 2008/001593 e absolver o sujeito passivo 
da imputação que lhe faz os valores de R$ 26.306,11 (vinte e seis mil, trezentos e 
seis reais e onze centavos), R$ 3.597,38 (três mil, quinhentos e noventa e sete reais 
e trinta e oito centavos), referentes os campos 4.11 e 5.11, respectivamente. O Sr. 
Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de 
Brito, Elena Peres Pimentel e Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 13 de maio de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor total de R$ 
29.903,49 (vinte e nove mil, novecentos e três reais e quarenta e nove centavos), 
referente às saídas de mercadorias tributadas não registradas no livro próprio, 
detectadas por meio do levantamento conclusão fiscal, relativo aos exercícios de 
2004 e 2006, lançados nos contextos 4 e 5, respectivamente.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva, alegando que a 
empresa tem escrituração contábil regular e que a mesma não foi solicitada pelo 
auditor em nenhum momento, sendo que o mesmo apenas requereu os livros 
fiscais.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração improcedente, absolvendo o sujeito passivo 
da imputação que lhe faz a peça básica.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância que julgou o auto de infração 
improcedente.



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 2 AI 2008/001593

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou.

Em despacho de folhas 33 o chefe do CAT, considerando que os valores 
absolvidos são superiores a R$ 1.000,00, que observando o parágrafo único do Art. 
58, da Lei 1.288/2001, estão sujeitos a duplo grau de jurisdição distribui o processo 
para julgamento pelo COCRE.

Analisado e discutido o presente processo que trata de cobrança de ICMS 
referente às saídas de mercadorias tributadas não registradas nos livros próprios, 
detectadas por meio do levantamento conclusão fiscal. 

Conforme se verifica nos autos o contribuinte junta cópias do livro diário, fato 
este que comprova que o mesmo dispõe de escrita contábil regular, e, conforme o 
artigo 2º da Portaria Sefaz nº 1.799/2002, este estabelece que será arbitrado o valor 
das saídas tributadas somente nos estabelecimentos que mantenham apenas 
escrita fiscal, portanto, o levantamento utilizado não se presta a detectar saídas de 
mercadorias tributadas no presente caso.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 
de primeira instância, que julgou improcedente o auto de infração nº 2008/001593 e 
absolvo o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$ 26.306,11 
(vinte e seis mil, trezentos e seis reais e onze centavos), R$ 3.597,38 (três mil, 
quinhentos e noventa e sete reais e trinta e oito centavos), referentes os campos 
4.11 e 5.11, respectivamente.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 15 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


