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ACÓRDÃO Nº: 017/2008
PROCESSO Nº : 2006/6670/500121          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6635
RECORRENTE: M DO S DA C ROCHA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC ESTADUAL: 29.051.156-9

EMENTA: Falhas na elaboração do levantamento conta caixa. Existência de 
indícios de crédito tributário a ser reclamado. Nulidade do procedimento.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, acatar a preliminar de nulidade do lançamento por erro na 
determinação do fato gerador, argüida pela REFAZ, e julgar extinto o processo 
sem julgamento do mérito. O Senhor Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública e solicitou a emissão de novo auto de infração conforme art. 
XI inciso VI do Decreto nº 3.198/07. 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 
13 de fevereiro de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente. 

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS, na importância de R$ 
715,76 (setecentos e quinze reais e setenta e seis centavos), referente a venda de 
mercadorias tributadas não escrituradas nos livros fiscais próprios, presumida pelo 
ocorrência de pagamento não contabilizado, relativo ao período de 01.01.2002 à 
31.12.2002, conforme constatou levantamento da conta caixa, em anexo. 

O contribuinte apresentou impugnação, onde diz que em análise aos 
levantamentos fiscais que originaram o auto de infração, pode-se constatar que a 
omissão verificada, ocorreu falta de lançamento de algumas contas de água, 
energia elétrica e telefone e que não estavam lançadas, sendo que ocorreu 
equívoco ao elaborar o procedimento, quando utilizou média para conclusão do 
fato econômico de período posterior, ou seja de 2004, penalizando a Requerente 
quanto ao valor devido a recolher. Protesta e pede a improcedência do feito, pois 
a técnica de arbitramento é aplicável a qualquer tipo de empresa não tenha 
escrituração contábil, cita a Portaria SEFAZ nº 1.799/2002, que dispõe sobre tal 
fato. Conclui, pedindo a improcedência do feito.



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 3 AI 2006/000945

Sentença foi lavrada, onde diz em mérito, que a demanda decorre de 
omissão de saídas de mercadorias tributadas, relativa ao exercício de 2002, 
constatado através do levantamento da conta caixa. Que ao assinar a declaração 
de extravio fls. 10, a autuada assumiu total responsabilidade pelo valor arbitrado 
para as contas de água, energia e telefone pelo exercício. Que o arbitramento das 
despesas não se confunde com o arbitramento do lucro, previsto na Portaria 
SEFAZ nº 1.799/2002, que é vedado as empresas que possuem escrita contábil. 
Que é eficaz o lançamento e que julga procedente o auto de infração.   

O contribuinte apresenta recurso voluntário, onde diz que analisando a 
decisão do CAT, o Julgador simplesmente desconsiderou o argumento 
apresentado pela Recursante, que com base na documentação e procedimento 
tomado é que manifesta desconformidade com a decisão tomada. Conclui, 
requerendo a improcedência do feito.

A Representação Fazendária, em parecer, diz que no levantamento da 
conta caixa, na coluna inclusões/exclusões, foi considerado o caixa inicial um valor 
divergente ao escritural e não há justificativa sobre o fato, que modifica o resultado 
do levantamento, recomenda a nulidade do auto de infração.    

A Representação Fazendária, manifesta-se pela reforma da sentença 
prolatada em primeira instância, para requerer a nulidade do auto de infração.

O levantamento da conta caixa, na coluna “inclusões/exclusões”foi 
considerado o caixa inicial um valor divergente ao escritural e não há justificativa 
para o caso.  

Portanto, as falhas encontradas no procedimento devem serem corrigidas 
para não restar dúvidas as partes. Percebe-se claramente a existência de crédito 
tributário a ser recolhido ao Erário Estadual, mas que não pode ser cobrado 
através do presente procedimento. A nulidade é o melhor remédio para que outro 
procedimento seja efetuado a posteriori.  

De todo exposto e com fulcro na legislação acima citada, acolher a 
preliminar de nulidade do auto de infração de nº 2006/000945, argüida pela 
REFAZ, e julgar extinto o processo sem julgamento do mérito.
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É o voto. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
04 dias do mês de março de 2008.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


