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ACÓRDÃO Nº.: 051/2011
PROCESSO Nº: 2009/6040/502478
REEXAME NECESSÁRIO: 2.968
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: CAMPOS FLORIDOS COM. DE COSMÉTICOS LTDA.
INSC. ESTADUAL: 29.406.092-8

EMENTA: Levantamento da Conta Caixa. Auditoria Realizada em Estabelecimento 
Filial – Inexigível o imposto quando o levantamento contraria as regras técnicas ao 
não abranger todos os estabelecimentos da empresa.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração nº 2009/001476 e absolver o sujeito passivo 
da imputação que lhe faz no valor de R$ 78.929,88 (setenta e oito mil, novecentos e 
vinte e nove reais e oitenta e oito centavos), referente ao campo 4.11. O Sr. Ricardo 
Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Luciene Souza Guimarães 
Passos, Rubens Marcelo Sardinha e Fernanda Teixeira Halum, Presidiu a sessão de 
julgamento aos 09 dias do mês de fevereiro de 2011, a conselheira Elena Peres 
Pimentel.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 
78.929,88 (setenta e oito mil, novecentos e vinte nove reais e oitenta e oito 
centavos), decorrente da omissão de vendas de mercadorias tributadas, 
caracterizada por suprimentos de caixa não comprovados, (independente de saldo 
devedor final), relativo ao exercício de 2008, constatado por meio do levantamento 
da conta caixa.

A autuada foi intimada por via postal, apresentou impugnação trazendo aos 
autos cópias de documentos que comprovam a movimentação financeira que deram 
origem a entrada de caixa.

Em despacho de folhas 208, a julgadora de primeira instância retorna os 
autos à origem para que o autor do procedimento se manifeste quanto aos 
documentos juntados.

Às folhas 210/211, o autor do procedimento emite parecer.

Devidamente intimado o sujeito passivo apresentou impugnação.
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A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração improcedente, uma 
vez que o levantamento deveria ter sido elaborado abrangendo todos os 
estabelecimentos e não apenas a filial.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Devidamente intimado e notificado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou.

Em despacho de folhas 232, a chefe do CAT, considerando que o valor 
julgado inexigível ultrapassa o valor de alçada, determina o prosseguimento do feito, 
nos termos dispostos no parágrafo único, do artigo 58, da Lei 1.288/2001.

Visto analisado e discutido o presente processo que exige ICMS por meio do 
levantamento da conta caixa.

Como se denota nos autos o estabelecimento fiscalizado trata-se de uma 
filial, portanto, o auto de infração se torna improcedente, uma vez que o manual de 
treinamento em auditoria fiscal da SEFAZ-TO, diz que: “Nas empresas com mais de 
um estabelecimento a auditoria deve alcançar a todos, o que não sendo possível, 
em razão dos limites da ordem de serviço, desista do levantamento”.

Alem do acima descrito, ocorreram outros equívocos por parte da autoridade 
autuante, uma vez que os extratos bancários anexados ao auto pelo mesmo se 
referem a matriz embora o levantamento seja da filial.

Pelo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto para confirmar a 
decisão de primeira instância, que julgou improcedente o auto de infração nº 
2009/001476 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 
78.929,88 (setenta e oito mil, novecentos e vinte e nove reais e oitenta e oito 
centavos), referente ao campo 4.11.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 17 dias do mês de março de 2011.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


