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ACÓRDÃO Nº : 428/2010
PROCESSO Nº : 2010/6270/500154
REEXAME NECESSÁRIO : 2.925
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : PRODUFORTE IND COM E REP PRODUTOS 

   AGROPECUÁRIA LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.059.237-2

EMENTA: ICMS. Levantamento Conclusão Fiscal. Escrituração Contábil - É 
improcedente o lançamento quando o sujeito passivo comprova que possui escrita 
contábil regular, autenticada pelo órgão competente antes da lavratura do auto de 
infração.

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 2010/000551 e absolver o 
sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 15.300,32 (quinze mil, 
trezentos reais e trinta e dois centavos), referente ao campo 4.11. O Sr. Ricardo 
Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha, 
Fernanda Teixeira Halum e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento 
aos 25 dias do mês de novembro de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no  valor total de  R$ 
15.300,32 (quinze mil, trezentos reais e trinta e dois centavos), referente a 
omissão de saídas com diferimento, constatada através do levantamento 
conclusão fiscal, no exercício de 2006.

A autuada foi intimada, por ciência direta, comparecendo ao 
processo tempestivamente, com as seguintes alegações: que a Portaria Sefaz nº 
1.799/02 menciona que o arbitramento será somente nos casos da empresa 
manter escrituração fiscal; que não foi entregue o livro diário e para tanto está 
anexando o termo de abertura autenticado na Jucetins, assim, como o balanço 
patrimonial e a demonstração de resultado. 
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A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração 
improcedente por entender que o levantamento da conta mercadorias não é o 
instrumento indicado para apurar omissão de saídas de mercadorias isentas, não 
tributadas ou sujeitas à substituição tributária. Mas tão somente mercadorias 
tributadas.

Além disso, a falta de emissão de notas fiscais de saídas de mercadorias 
diferidas, caso comprovada, ensejaria a aplicação de multa formal e não a 
cobrança do ICMS, e que a empresa comprovou que possui escrita contábil 
devidamente autenticada na Junta Comercial do Estado do Tocantins antes da 
constituição do crédito tributário (fls. 20), o que veda o arbitramento de lucro bruto, 
conforme disposto na Portaria Sefaz nº 1.799/02.

A REFAZ  recomendou a confirmação da decisão prolatada em primeira 
instância, para que seja julgado improcedente  o auto de infração.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância e do parecer da REFAZ 
a empresa  não se manifestou

A Chefe do CAT, através do Despacho nº 431/2010, encaminha para 
julgamento o valor absolvido do contexto 4.1.

Entendo que a sentença prolatada em primeira instância está correta ao 
acatar os argumentos do contribuinte, visto que, o levantamento conclusão fiscal é 
inadequado para apurar omissão de saídas em empresa que possui escrita 
contábil. No caso concreto, ficou comprovado nos autos que a autuada possui 
escrita contábil e que a mesma foi autenticada pelo órgão competente antes da 
lavratura do auto, fato que descaracteriza a exigência tributária. 

Diante do exposto, considerando que o contribuinte apresentou provas 
capazes de ilidir o feito, voto, no mérito, em reexame necessário, para confirmar a 
decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração nº 
2010/000551 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 
15.300,32 (quinze mil, trezentos reais e trinta e dois centavos), referente ao campo 
4.11. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 
10 dias do mês de dezembro de 2010.

Presidente

Cons. Relatora

   Representação Fazendária


