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ACÓRDÃO Nº:286/2009
PROCESSO: 2007 / 6140 / 500898
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7453
RECORRENTE: JL COMERCIO DE TINTAS LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS - Levantamento Financeiro. Inadequação do Instrumento de 
Auditoria – Não deve prevalecer o Auto de Infração baseado em levantamento 
impróprio ao ramo de atividade do contribuinte. 

DECISÃO: O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais decidiu, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e por maioria, dar-lhe provimento para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração 
nº 2007/005326 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz os valores de 
R$.9.436,22 (nove mil, quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e dois centavos), e 
R$.3.823,03 (três mil, oitocentos e vinte e três reais e três centavos), referente os 
campos 4.11 e 5.11, respectivamente. A conselheira Elena Peres Pimentel votou 
pela nulidade do auto. 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 13 de maio de 2009, o conselheiro 
Mário Coelho Parente.

CONS. VOTO VENCEDOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: O contribuinte foi autuado em dois contextos por deixado de recolher o ICMS 
na importância de R$.13.259,25 (treze mil, duzentos e cinqüenta e nove reais e vinte 
e cinco centavos), referente a saída de mercadorias tributadas, não registradas no 
livro próprio, relativo ao período de 01.01.2004 a 31.12.2004 e 01.01.2005 a 
31.12.2005, constatado por meio de levantamento financeiro.

Intimada por via postal, o contribuinte apresentou intempestivamente 
impugnação, alegando que o auditor não informou os valores corretos de receitas e 
despesas, solicitando a revisão do levantamento, sendo que desta forma não pode 
prosperar o lançamento.

Em despacho a julgadora de primeira instância aduz que o caixa inicial 
informado no levantamento financeiro do exercício de 2004 não foi comprovado, 
determinando que o processo retornasse a Delegacia Tributária de Porto Nacional, 
afim de que o auditor ou seu substituto faça juntada de documento comprobatório do 
valor informado como caixa inicial do exercício de 2004, e que seja lavrado o Termo 
de Revelia, visto a impugnação ser intempestiva.
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Na sentença a julgadora de primeira instância, relata que os levantamentos 
financeiros anexados aos autos comprovam os ilícitos descritos na inicial, uma vez 
que os valores das despesas suplantaram as somatórias das receitas, presumindo a 
ocorrência de saídas de mercadorias tributadas.

Que em face da revelia, e presumindo verdadeira a matéria alegada pelo 
autuante, julgou procedente o auto de infração nº 2007/005326, condenando o 
sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$.9.436,22 
(nove mil, quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e dois centavos), campo 4.11 e 
no valor de R$.3.823,03 (três mil, oitocentos e vinte e três reais e três centavos), 
campo 5.11, mas acréscimos legais.

Intimado da sentença de primeira instância, o contribuinte apresentou recurso 
voluntário, aduzindo: que o auditor somou como compras de mercadorias o valor de 
R$.73.519,18, e que se trata de transferências entre a matriz e filial CFOP 1152, 
cujo valor não tem reflexo financeiro na empresa, ou seja, a filial não paga para a 
matriz e vise versa, e que após as correções no citado levantamento, ao contrário do 
informado como omissão de vendas no valor de R$.31.857,80, sobraria um saldo 
positivo de R$.35.426,32, e que sendo assim o auto de infração não pode prosperar.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, diz que é inegável que 
outras circunstâncias evidenciam indícios de inadequação do instrumento de 
auditoria utilizado, o levantamento financeiro, visto que em ambos os exercícios 
fiscais verifica-se que o quantitativo das despesas realizadas com mercadorias 
tributadas, normalmente, giram em torno de apenas 8 (oito) por cento, sendo que o 
percentual de 92% do giro comercial verificado refere-se à mercadoria sujeita ao 
regime de substituição tributária, relatando que em  busca da verdade material 
recomenda de que seria mais apropriado colocar os autos em diligência, intimando o 
contribuinte para que renove sua defesa, apontando detalhadamente quais os erros 
verificados.

Diante do exposto, considerando entendimento do Conselho de Contribuintes 
e Recursos Fiscais da SEFAZ/TO com relação a está matéria, visto que 92% do giro 
comercial da empresa referem-se a mercadorias com substituição tributária, no 
mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, reformando a decisão de 
primeira instância, julgar improcedente o auto de infração nº 2007/005326 e absolver 
o sujeito passivo da imputação que lhe faz os valores de R$.9.436,22 (nove mil, 
quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e dois centavos), campo 4.11 e R$.3.823,03 
(três mil, oitocentos e vinte e três reais e três centavos), campo 5.11.

É o voto.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 15 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


