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ACÓRDÃO Nº:186/2009
PROCESSO: 2008/6670/500713      
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.530
RECORRENTE: MARIA JOSÉ DA SILVA PEREIRA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Omissão de Saídas de Mercadorias Sujeitas ao Regime de Substituição 
Tributária. Levantamento da Conta Caixa – Infundada a exigência por 
descumprimento de obrigação acessória. Imprestabilidade do método de auditoria 
utilizado.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais: no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, reformando a decisão 
de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração de nº 2008/001996 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$2.398,00 (dois mil 
e trezentos e noventa e oito reais). 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 Fabíola 
Macedo de Brito. Presidiu a sessão de julgamento do dia 28 de abril de 2009, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em multa formal na importância de R$ 2.398,00 (Dois 
mil, trezentos e noventa e oito reais), referente a venda de mercadorias com 
Substituição Tributária não escriturada em livros próprios, conforme detectado pelo 
levantamento da conta caixa – pagamentos não contabilizados e do livro razão, 
relativo ao exercício de 2005.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo, alegando, em síntese, que o manual de 
auditoria da SEFAZ-TO, no que se refere ao levantamento da conta caixa 
reconstituição, autoriza a presunção de saídas de mercadorias tributadas e não de 
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, ao final requer a reforma 
da sentença de primeira instância e que o auto de infração seja julgado 
improcedente.
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A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância que julgou o auto de infração 
procedente.

Analisado e discutido o presente processo que trata de cobrança de multa 
formal referente a saídas de mercadorias sujeitas ao regime de Substituição 
Tributária, detectado por meio do levantamento da conta caixa reconstituição. Como 
se verifica nos autos, o levantamento utilizado pela autoridade fiscal não é o mais 
indicado para detectar omissões de saídas de mercadorias sujeitas a Substituição 
Tributária, portanto, entendo não está caracterizada a infração denunciada na inicial.

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração 
de nº 2008/001996 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de 
R$2.398,00 (dois mil e trezentos e noventa e oito reais).

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

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


