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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 006/2012
REEXAME NECESSÁRIO No: 2.986
PROCESSO No: 2010/6430/500112
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/000374
SUJEITO PASSIVO: JOSIVALDO S. DOS SANTOS
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.039.057-5
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA 

ICMS. LEVANTAMENTO FINANCEIRO LAVRADO DE FORMA 
EQUIVOCADA – Improcede a exigência do imposto quando o levantamento utilizado 
não apresenta os requisitos exigidos.

RELATÓRIO

O contribuinte foi autuado por deixar de recolher o valor de R$ 17.308,08 
(dezessete mil, trezentos e oito reais e oito centavos), referente saídas de 
mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio, relativo ao exercício de 
2007, conforme constatado por meio do levantamento financeiro.

O contribuinte foi intimado, apresentou impugnação tempestiva alegando 
que houve falhas no levantamento elaborado pelo auditor. Acrescentando valores 
omissos e corrigindo outros, elaborando também novo levantamento, no qual não 
restam omissões de saídas.

A julgadora de primeira instância julgou improcedente o auto de infração, 
absolvendo o sujeito passivo do crédito tributário no valor de R$ 17.308,08.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, considera que a 
julgadora de primeira instância sentenciou pela improcedência em razão da 
existência do auto de Infração 2010/000360, com base no levantamento conclusão 
fiscal do mesmo período ora analisado pelo presente auto.

Assim, recomenda que este processo seja julgado em conjunto com o AI 
2010/000360, não sendo este o entendimento, pede a reforma da sentença de 
primeira instância para que seja julgado procedente o auto de infração.
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Intimado da sentença de primeira instância e do parecer da 
Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou.

Em síntese, é o relatório.

VOTO

O auto de infração em análise se refere as saídas de mercadorias 
tributadas e não registradas em livro próprio, conforme constatado por meio do 
levantamento financeiro.

Ao analisar o presente auto de infração resta claro que o levantamento 
utilizado foi lavrado de forma equivocada, pois, no levantamento financeiro deverão 
estar indicadas todas as operações de receitas e despesas da empresa em 
determinado exercício.

Por sua vez, o sujeito passivo apresenta provas que teve receita com 
prestação de serviços, as quais não foram consideradas no levantamento.

Por outro lado, na coluna despesas não foi apresentado nenhum valor no 
que se refere a honorários contábeis, pró-labore, luz, água, telefone e previdência 
social, despesas imprescindíveis para o funcionamento de uma empresa.

Assim sendo, entendo que deverá ser mantida a decisão de primeira 
instância, que julgou pela improcedência do auto de infração, pois o mesmo não 
atende o determinado pelo art. 35, inciso IV, da Lei 1.288/2001, a saber:

Art. 35. O Auto de Infração:
I – formaliza a exigência do crédito tributário e contém, no 
mínimo:
............................................................................................

c) a descrição clara, precisa e resumida do fato e 
indicação do período de sua ocorrência;

De todo o exposto, entendo ser improcedente o auto de infração.

É como voto.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
para julgar improcedente o auto de infração no 2010/000374 e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 17.308,08 (dezessete mil, trezentos 
e oito reais e oito centavos), referente ao campo 4.11. O Representante Fazendário 
Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fernanda Teixeira Halum, 
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João Gabriel Spicker, Deides Ferreira Lopes e Luiz Carlos da Silva Leal. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 09 dias do mês de novembro de 2011, o conselheiro 
Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 31dias do mês de janeiro de 2012.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

Fernanda Teixeira Halum
Conselheira Relatora


