
ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 1 de 3 AI 2007/004485

ACÓRDÃO Nº:101/2009
PROCESSO Nº: 2007/6930/500053
REEXAME NECESSÁRIO: 2.557
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: MINERAÇÃO JAU DO TOCANTINS LTDA.

EMENTA: Levantamento Financeiro. Despesas Praticadas Superiores as 
Receitas. Empresa Sob Controle de Outra Mineradora - Infundada a reclamação 
de omissão de receitas quando comprovadamente a empresa recebia numerários 
como empréstimos de sua controladora.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
maioria, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, julgar 
improcedente o auto de infração de nº 2007/004485 e absolver o sujeito passivo 
no valor de R$68.340,46 (sessenta e oito mil, trezentos e quarenta reais e 
quarenta e seis centavos). Votaram pela nulidade do auto os conselheiros 
Raimundo Nonato Carneiro e Juscelino Carvalho de Brito. O conselheiro Mário 
Coelho Parente votou de acordo com o entendimento da REFAZ. O Sr. Gaspar 
Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Raimundo Nonato 
Carneiro, Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, Mário Coelho 
Parente e com voto vencedor João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 24 de março de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Raimundo Nonato Carneiro
CONS. AUTOR DO VOTO VENCEDOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de R$. 
68.340,46 (sessenta e oito mil, trezentos e quarenta reais e quarenta e seis 
centavos), constatado através do levantamento financeiro, no período de 
01.01.2005 a 31.12.2005, visto que as despesas praticadas pelo contribuinte são 
superiores as receitas auferidas, pressuposto de uma omissão de registro de 
mercadorias, sob as diferenças constatadas.

Notificado via postal, apresentou impugnação de fls. 08/19, aduzindo: que 
trata de imposição inteiramente insubsistente, calcada em presunção simples 
insustentável, bem como incorreta a apreciação dos fatos, documentos e 
respectivos registros contábeis. 

Que a sucedida da impugnante, assim como a própria, tem como objeto 
social a prospecção; lavra; extração e comercialização de substâncias minerais 
em geral.
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Que um simples exame das informações fiscais e contábeis da 
impugnante; denotam a insubsistência da imputação fiscal.

Que a quase totalidade das despesas realizadas na extração do produto à 
que estava autorizada, exceção feita apenas aos bens de seu ativo permanente, 
prestava-se apenas para análise e teste do material extraído, razão pela qual 
entende que todos os valores aplicados nesta atividade, são apropriados como 
despesas pré-operacionais e foram lançados em conta do Ativo Diferido, e que 
para pagamento das referidas despesas relacionadas à extração do produto bruto 
denominado Zirconita, a sucedida da impugnante tomava empréstimos regulares 
com sua antiga controladora Cinco Emmes Indústria e Comercio Ltda. e 
posteriormente também da impugnante, que ao final do ano calendário de 2005, 
totalizava o montante de R$. 2.506.051,14 (dois milhões, quinhentos e seis mil, 
cinqüenta e um reais e quatorze centavos), constante no campo crédito da 
pessoa jurídica, requerendo pela improcedência do auto de infração.

A julgadora de primeira instância solicita saneamento do processo em 
relação à irregularidade da representação, sendo que foi juntado o instrumento de 
procuração.

A julgadora de primeira instância determina o retorno dos autos, para que o 
auditor fizesse juntada de documentos comprobatórios relativos ao caixa inicial e 
documentos relativos as prestações de serviços e outras despesas diversas 
detectadas pelo autuante.

Em sentença de primeira instância de fls. 183/186, que a autuada fez 
juntada de Declaração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, situação especial –
Incorporada – Forma de Tributação do Lucro – Lucro Real e examinando os 
autos, verifica-se que o autor do procedimento fundamenta o auto de infração 
com o levantamento financeiro, porém, não juntou nenhum documento 
comprobatório dos fatos em que se fundamenta e que após a solicitação de 
juntada de tais documentos, foram anexados o DIF do exercício de 2006 e 2007, 
tendo o auto de infração como período de referência o exercício de 2005, não 
atendendo como documento probante de certeza do lançamento do credito 
tributário.

Que a constituição do crédito tributário peca pela insegurança e incerteza 
que o lançamento de oficio levando a nulidade da peça básica, julgando NULO o 
auto de infração.

Intimado da sentença de primeira instância, o contribuinte não se 
manifestou.
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A Representação Fazendária, em sua manifestação de fls.190/191, relata 
que o levantamento está incompleto, e ou, não se reflete a realidade dos fatos 
econômicos ocorridos, principalmente ante a constatação de que a empresa 
autuada explora ramo de atividade, que demandam largos investimentos, e que 
as alegações ofertadas ao juízo singular, coadunam-se com os elementos 
probantes acostados nos autos de nº 2007/6930/500052, que tinha por objeto o 
auto de infração nº 2007/0004488, especificamente os documentos de fls. 77, 79 
e 81, logo dedutível até mesmo, uma situação de inadequação do instrumento de 
auditoria utilizado, ou seja, o inapropriado uso do levantamento financeiro, uma 
vez que a empresa auditada demonstra possuir escrita contábil, recomendando 
pela confirmação da sentença de primeira instância.

Em analise aos autos e as provas juntadas pelo sujeito passivo fica 
evidente que razão assiste ao contribuinte, pois como se percebe a empresa em 
questão é controlada por outra empresa. E que durante a sua fase de prospecção 
e exploração do minério, fato este que necessita de altos valores de 
investimentos, sendo que a mesma recebia aportes financeiros de sua 
controladora por meio de empréstimos.

Também não fora noticiado pelo auditor em seu levantamento o valor do 
caixa inicial da empresa, portanto, como se visualiza nos autos carece de provas 
para que se de sustentação ao mesmo.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto modificando a 
decisão de primeira instância, para julgar improcedente o auto de infração de nº 
2007/004485 e absolver o sujeito passivo no valor de R$68.340,46 (sessenta e 
oito mil, trezentos e quarenta reais e quarenta e seis centavos).

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 21 dias do mês de maio de 2009.

Presidente

Cons. Autor do voto

Representante Fazendário


