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ACÓRDÃO Nº:133/2009
PROCESSO: 2007/6640/500566
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.184
RECORRENTE: BOM PREÇO COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Levantamento Conclusão Fiscal. Lucro Bruto Não Auferido. Presunção 
de Omissão de Saídas – Considera-se ocorrida omissão de saídas de 
mercadorias tributadas quando não se atinge o índice de lucro bruto arbitrado, 
não sendo a presunção afastada pelo contribuinte. 

Descumprimento de Obrigação Acessória. Extravio de Documentos Fiscais -
Passível de penalização o desaparecimento de documentos fiscais que devem 
permanecer sob guarda do contribuinte

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando 
a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração de 
nº2007/003756 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de R$8.876,53 (oito mil, oitocentos e setenta e seis reais e 
cinqüenta e três centavos), R$50.972,30 (cinqüenta mil, novecentos e setenta e 
dois reais e trinta centavos), R$256.672,64 (duzentos e cinqüenta e seis mil, 
seiscentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), R$444.084,85 
(quatrocentos e quarenta e quatro mil e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco 
centavos), R$660,00 (seiscentos e sessenta reais), e R$78.000,00 (setenta e oito 
mil reais), referentes os campos 4.11 a 9.11, respectivamente, mais acréscimos 
legais. O Sr. Ricardo Shiniti Konya 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 26 de março de 2009, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: O contribuinte foi autuado em diversos contextos:

4.1 – Deixou de recolher o ICMS na importância de R$. 8.876,53 (oito mil, 
oitocentos e setenta e seis reais e cinqüenta e três centavos), referente a saída 
de mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio, no valor comercial de 
R$. 73.969,28 (setenta e três mil, novecentos e sessenta e nove reais e vinte e 
oito centavos), relativa ao período de janeiro a dezembro de 2003, conforme foi 
constatado por meio do Levantamento Conclusão Fiscal, DIF (Documento de 
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Informações Fiscais) e boletim de ocorrência policial nº 459/2007, anexos. R$. 
73.969,28 (omissão) – R$. 21.754,37 (red. bc) = R$. 52.241,91 (bc X 17% (aliq.) = 
R$. 8.876,53 ICMS. 

5.1 – Deixou de recolher o ICMS na importância de R$. 50.972,30 (cinqüenta mil, 
novecentos e setenta e dois reais e trinta centavos), referente a saída de 
mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio, no valor comercial de 
R$. 424.758,55 (quatrocentos e vinte quatro mil, setecentos e cinqüenta e oito 
reais e cinqüenta e cinco centavos), relativa ao período de janeiro a dezembro de 
2004, conforme foi constatado por meio do Levantamento Conclusão Fiscal, DIF 
(Documento de Informações Fiscais) e boletim de ocorrência policial nº 459/2007, 
anexos. R$. 424.758,55 (omissão) – R$. 124.921,49 (red. bc) = R$. 299.837,06 
(bc X 17% (aliq.) = R$. 50.972,30 ICMS. 

6.1 – Deixou de recolher o ICMS na importância de R$. 256.672,64 (duzentos e 
cinqüenta e seis mil, seiscentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro 
centavos), referente a saída de mercadorias tributadas e não registradas no livro 
próprio, no valor comercial de R$. 1.509.839,06 (um milhão, quinhentos e nove 
mil, oitocentos e trinta e nove reais e seis centavos), relativa ao período de janeiro 
a dezembro de 2005, conforme foi constatado por meio do Levantamento 
Conclusão Fiscal, DIF (Documento de Informações Fiscais) e boletim de 
ocorrência policial nº 459/2007, anexos.

7.1 - Deixou de recolher o ICMS na importância de R$. 444.084,85 (quatrocentos 
e quarenta e quatro mil, oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), 
referente a saída de mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio, no 
valor comercial de R$. 2.612.263,84 (dois milhões, seiscentos e doze mil, 
duzentos e sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos), relativa ao período 
de janeiro a dezembro de 2006, conforme foi constatado por meio do 
Levantamento Conclusão Fiscal, DIF (Documento de Informações Fiscais) e 
boletim de ocorrência policial nº 459/2007, anexos.

8.1 - Deverá recolher ao Tesouro Estadual o valor de R$. 660,00 (seiscentos e 
sessenta reais), referente à Multa Formal, pelo extravio dos livros fiscais 
relacionados na FCAI (Ficha de Controle de Identificação de Impressos) conforme 
boletim de ocorrência policial nº 459/2007, emitido em 06/04/2007, pela 1ª 
Delegacia Regional de Polícia Civil – Delegacia de Plantão de Araguaína – TO.

9.1 - Deverá recolher ao Tesouro Estadual o valor de R$. 78.000,00 (setenta e 
oito mil reais), referente à Multa Formal, pelo extravio das notas fiscais abaixo 
relacionadas, conforme a FCAI (Ficha de Controle de Identificação de Impressos) 
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e boletim de ocorrência policial nº 459/2007, emitido em 06/04/2007, pela 1ª 
Delegacia Regional de Polícia Civil – Delegacia de Plantão de Araguaína – TO.

O auditor autuante fez juntada dos documentos de fls. 06/28.

Intimado, o contribuinte apresentou impugnação de fls. 36/38, aduzindo em 
preliminar: que os valores apurados na auditoria como omissão de vendas, 
tomando por base os valores expressos nas DIFs, mas que os valores constantes 
nas DIFs, foram transcritos dos livros fiscais de forma errônea, fato que o auditor 
não pode constatar, visto que não tinha em mãos os livros fiscais, em virtude de 
que os mesmos tinham sido extraviados, conforme boletim de ocorrência policial 
nº 459/2007.

No mérito, que a empresa possui escrita regular, e que pelo seu ramo de 
atividade, de comércio varejista e especializado de equipamentos e suprimentos 
de informática, praticou o seu preço de venda em todos os exercícios com 
margem de lucro bruto de 40%, conforme Portaria SEFAZ nº 281/03, e que pagou 
em tempo hábil todos os tributos estaduais, conforme constatado no relatório de 
arrecadação em anexo.

Que não apresentou a documentação exigida quando da intimação, por 
problema de força maior, conforme BO.

Relata que tendo em vista já estar de posse de todos os livros fiscais, 
requer revisão dos levantamentos, já que a credibilidade dos mesmos é superior a 
da DIF, e posteriormente seja deferida a presente impugnação, com a tese de 
insubsistência e improcedência total do crédito reclamado, fazendo juntada dos 
documentos de fls. 34/52.

O julgador de primeira instância, em despacho de fls. 53/54, manifestou-se, 
determinando para que os autos retornassem ao órgão preparador, através da 
DRR da jurisdição do sujeito passivo, para diligência e saneamento a cerca do 
cumprimento do art. 20 da lei 1.288/01 c/c arts. 1º a 5º da instrução normativa nº 
009/92 da SEFAZ/TO, a cerca da legitimidade das partes, capacidade processual 
para impugnações.

Intimado, via AR, o contribuinte apresenta novamente a impugnação de fls. 
58/60, com as mesmas alegações.

Em sentença de fls. 61/68, o julgador de primeira instância aduz que a 
impugnante não apresentou qualquer demonstrativo que contraponha os 
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levantamentos fiscais, nem pagou os tributos no tempo hábil, e que por isso 
indefere o requerimento de revisão dos levantamentos.

Que a BIC e GIAMs foram apensadas aos autos em face da autorização 
dada pelos princípios da busca da verdade real, material e informalidade que 
regem os processos administrativos.

No caso da impugnante, o ônus da prova do direito extintivo da obrigação 
tributária cabe a quem alega, nos termos dos art. 15, da Lei 1.288/01 c/c art. 333, 
II da Lei 5.869/73, detectada nos autos do processo a absoluta ausência de 
quaisquer fatos, direitos ou provas impugnatórias, julgando procedente o 
lançamento em todos os seus contextos.

Intimado da sentença de primeira instância, o contribuinte apresentou 
recurso voluntário de fls. 77/83, aduzindo: que a autoridade fiscal teve como fonte 
de formalização do auto de infração a não apresentação dos livros fiscais de 
entradas, saídas, apuração do ICMS, fundamentando sua autuação na 
apresentação espontânea do contribuinte das informações prestadas através de 
DIFs e GIAMs.

Que o fisco tem conhecimento da escrituração fiscal do contribuinte, uma 
vez que possui em seus registros a autenticação dos mesmos, e que inclusive, o 
Livro de Inventário foi localizado nas dependências da Secretaria da Fazenda –
Delegacia Fiscal, posterior à emissão dos autos de infração.

Que caso não seja considerada uma margem de lucro inferior a estipulada 
de 40%, reconhece a procedência parcial do auto de infração num valor original 
de R$, 125.828,67, e que a multa formal seja reduzida, conforme art. 50, § 5º, que 
faculta a penalidade por grupo de documentos.

Que considerando que o contribuinte apresenta peças para que seja 
mudado o levantamento fiscal, que a capitulação não condiz com os fatos 
ocorridos, e que a empresa como todas do ramo não possui liquidez tão alta, 
requer a revisão total do auto de infração, ou se considerada as alegações do 
contribuinte, seja julgado improcedente o lançamento, fazendo juntada de cópia 
do livro de inventário as fls. 84/101.

A Representação Fazendária, às fls. 102, manifestou-se que considerando 
que no recurso foi apresentada cópia do livro de inventário, o qual seus saldos 
são diferentes dos levantamentos do Auditor, recomenda que sejam juntados os 
livros originais para que a Assessoria Técnica do CAT refaça os cálculos, e não 
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sendo este o entendimento do conselho, recomenda a confirmação da sentença 
de primeira instância que julgou procedente o auto de infração.

Em analise aos autos, verifica-se que houve omissão de saídas de 
mercadorias tributadas, conforme lançado nos contextos 4 a 7, uma vez que não 
fora atingido o índice do lucro bruto arbitrado, fato que permite a presunção que 
deveria ter sido afastada pelo contribuinte, quanto ao contexto 8, que trata de 
multa formal pelo extravio dos livros fiscais, os quais estão registrados em boletim 
de ocorrência policial, entendo que a mesma deve prevalecer, pois é de 
responsabilidade do contribuinte a guarda dos mesmos, a multa formal lançada 
no contexto 9, trata de extravio de 7.800 notas fiscais, entendo que a referida 
multa é procedente, pois mesmo não sendo utilizadas as notas fiscais o 
contribuinte tem a responsabilidade da guarda das mesmas.

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração 
de nº2007/003756 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de R$8.876,53 (oito mil, oitocentos e setenta e seis reais e 
cinqüenta e três centavos), R$50.972,30 (cinqüenta mil, novecentos e setenta e 
dois reais e trinta centavos), R$256.672,64 (duzentos e cinqüenta e seis mil, 
seiscentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), R$444.084,85 
(quatrocentos e quarenta e quatro mil e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco 
centavos), R$660,00 (seiscentos e sessenta reais) e R$78.000,00 (setenta e oito 
mil reais), referentes aos campos 4.11 a 9.11, respectivamente, mais acréscimos 
legais.

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

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


