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ACÓRDÃO Nº:166/2009
PROCESSO Nº: 2007/6860/501522          
RECURSO VOLUNTÁRIO Nº: 7435
RECORRENTE: PEDRO HILÁRIO RIBEIRO.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Levantamentos Conta Caixa e Comparativo contábil-Fiscal. Exigência 
Fiscal em Empresa com Faturamento Superior ao Limite de competência do 
autuante. Nulidade – É nulo o procedimento fiscal realizado com inobservância 
quanto à competência funcional da autoridade lançadora.    

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do lançamento por incompetência da 
autoridade lançadora, arguida pela Recorrente e julgar extinto o processo sem 
julgamento de mérito. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública e sugere que sejam refeitos os trabalhos de auditoria, 
lavrando-se outro auto de infração, se for o caso. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, 
Raimundo Nonato Carneiro e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento 
do dia 02 de abril de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa, acima citada, foi autuada a recolher ICMS na importância de  
R$58.152,45 (cinqüenta e oito mil, cento e cinqüenta e dois reais e quarenta e cinco 
centavos), referente a venda de mercadorias tributadas, não escrituradas nos livros 
fiscais próprios, presumidas pela ocorrência de pagamentos não contabilizados, 
relativo ao período de 01.01.2002 à 31.12.2003, conforme constatado através do 
levantamento da conta caixa, contido nos contextos 4 e 5 dos autos.  

Também, autuada na importância de R$17.101,54 (dezessete mil, cento e um 
reais e cinqüenta e quatro centavos), referente a venda de mercadorias tributadas, 
não escrituradas nos livros fiscais próprios, relativo ao período de 01.01.2004 à 
31.12.2006, conforme constatado através do levantamento comparativo 
contábil/fiscal, contido nos contextos 6 a 8 dos autos.  

  
Termo de aditamento foi juntado aos autos, para alterar o auto de infração, no 

contexto 5.2, onde se lê: 001, leia-se: 006, no campo 5.3, onde se lê no 
levantamento de origem: DO ICMS, leia-se: CONTA CAIXA. 

O contribuinte apresenta impugnação, tempestivamente, em 27/11/2007. 
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Sentença foi lavrada, diz que o sujeito passivo está devidamente identificado, 
que a exigência fiscal decorre das saídas de mercadorias tributadas não registradas 
no livro próprio, relativo aos períodos fiscalizados. Que rejeita a preliminar de 
nulidade do auto de infração por cerceamento ao direito de defesa, visto que o 
levantamento da conta caixa é aplicável a todas as empresas que possui escrita 
contábil regular. Que falando sobre o mérito, diz que no curso do procedimento 
fiscalizatório, da análise da documentação fiscal e dos registros dos lançamentos 
contábeis na conta caixa, confrontados com a movimentação bancária constante dos 
extratos bancários apresentados pelo contribuinte, verificados pagamentos de título 
da empresa, sem o devido registro nos livros contábeis. Tais pagamentos não 
contabilizados caracterizam-se postergados, portanto, correto o lançamento. 

Quanto aos contextos 6.1 e 7.1, respaldados pelo levantamento comparativo 
contábil/fiscal, este consiste na análise comparativa dos valores escriturados nos 
livros fiscais próprios com os lançados na escrituração contábil do contribuinte, 
relativo às entradas e saídas de mercadorias. Tal levantamento faz parte do rol dos 
levantamentos contábeis utilizados pela SEFAZ-TO para procedimentos de 
auditoria, portanto, a alegação de nulidade do auto de infração por cerceamento ao 
direito de defesa, não pode prosperar. Quanto ao mérito, ficou comprovada a 
ocorrência de valores lançados a maior no livro diário, o que caracteriza infração 
fiscal, constituindo omissão de saídas de mercadorias tributadas sem o pagamento 
do imposto correspondente. Diante do exposto, julga procedente o auto de infração 
no seu todo. 

O contribuinte impetra recurso voluntário onde argui preliminar por falta de 
desclassificação da escritura contábil, que tal fato nunca ocorreu, pois, o contribuinte 
obedece as normas contábeis, contidas na Resolução CFC nº 750/93. E mais, para 
desclassificar precisam ser umas exceções contidas no art. 148 do CTN e do art. 
127 da Lei nº 1.287/2001. Fala da incompetência administrativa para o lançamento 
tributário, cita as tarefas típicas do AFRE III, segundo a lei nº 1.777/2007, pois, esta 
lei contradiz com a disposição contida que até junho/2007, esses auditores somente 
poderiam auditar empresas com faturamento até R$ 240.000,00. Também fala da 
preliminar, por falta de documentos que dão sustentação a autuação, conforme 
dispõe o art. 35, inciso IV da Lei nº 1.288/2001. Sobre o mérito, diz que mera 
presunção não pode gerar autuação fiscal, pois, trata-se de empresa idônea de base 
sólida. Os lançadores erraram na lavratura do levantamento, pois, confundiram os 
valores dos estoques de compra e vendas, conseqüentemente equivocaram-se no 
cálculo do CMV. Falando (2004) sobre o item 10, quanto aos valores das vendas 
líquidas do diário, onde o correto é R$ 773.210,73. No item 15, o valor das compras 
líquidas do diário, é R$ 630.034,92. Falando (2005), sobre o item 10, as vendas 
líquidas no diário, onde o correto é R$743.247,25, no item 15, as compras líquidas 
no diário o correto é R$ 523.880,68. Falando (2006), no item 10 as vendas líquidas 
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no diário, o valor correto é R$ 997.485,49, no item 13, o estoque inicial no diário, o 
valor correto é R$ 147.653,03. No item 14, o estoque final no diário, o valor correto é 
R$155.864,04 e as compras líquidas no diário, o valor correto é R$629.959,26. Que 
o trabalho está eivado de vícios, requerendo a improcedência do feito.     

A Representação Fazendária entende que a única preliminar que de fato 
merece uma análise mais acurada, seria a de incompetência da autoridade 
julgadora, pois, o faturamento (exceto exercício fiscal de 2006) todos foram 
superiores a R$ 240.000,00. Face a isso, outras não merecem nenhuma relevância. 
Quando ao mérito, diz que para conferir suas alegações, necessária a juntada dos 
balanços patrimoniais relativos aos exercícios de 2004, 2005 e 2006, bem como do 
livro razão de 2002 e 2003, para que fotocópias deste sejam anexadas aos autos, o 
que se requer.

Da análise dos autos, constata-se que a autoridade lançadora do tributo não 
detinha a competência funcional para efetuar o lançamento, conforme dispõe a Lei 
Estadual nº 1.609/2007, pois, a empresa/contribuinte, tinha um faturamento anual 
superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), relativo ao ano de 2007, 
conforme DIF – Documentos de Informações Fiscais, formulário da SEFAZ-TO., do 
ano anterior ao período da Ordem de Serviço emitida para o agente fiscal. 

Com essas considerações, esta relatoria, resolve acatar a preliminar de 
nulidade do lançamento por incompetência da autoridade lançadora do tributo, 
argüida pelo Contribuinte.

De todo exposto, voto para acolher a preliminar de nulidade do lançamento 
por incompetência da autoridade lançadora, arguida pela Recorrente, e julgar extinto 
o processo sem julgamento de mérito.

É o voto. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 17 dias do mês de junho de 2009.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


