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ACÓRDÃO Nº:356/2008
PROCESSO Nº: 2006/7270/500270
REEXAME NECESSÁRIO: 1.881
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTRESSADO: G.S. DE MACEDO

EMENTA: Presunção de omissão de vendas apurada em levantamento elaborado 
com erro. Levantamento do movimento financeiro sem indicar saldo de caixa 
inicial. Nulidade do lançamento.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
maioria, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância e 
julgar nulo o lançamento constante do contexto 5. Voto contrário dos  
conselheiros Juscelino Carvalho de Brito e João Gabriel Spicker. O Senhor 
Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública e solicitou a 
emissão de um novo lançamento relativo o contexto 5 conforme art. 11 inciso VI 
do Regimento Interno. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Juscelino Carvalho de Brito, Fabíola Macedo de Brito, João Gabriel Spicker, Mário 
Coelho Parente e com voto vencedor Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 19 de maio de 2008 o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS  no  valor total de R$ 
8.703,72 (Oito mil setecentos e três reais e setenta e dois centavos), referente à 
saída de mercadorias tributadas não registradas no livro próprio, no período de 
01.01.2002 a 31.12.2002, constatado através dos levantamentos básico do ICMS 
e financeiro.

A autuada foi intimada por ciência direta, apresentou impugnação 
tempestiva.

O julgador de primeira instância, julgou o auto de infração  procedente em 
parte por entender que o levantamento do movimento financeiro não apresenta 
valores de estoques, seja inicial ou final, também pela falta de saldo de caixa 
inicial e final e sem a devida comprovação fática. Estando o levantamento eivado 
de falhas.

A REFAZ recomendou a manutenção da sentença de primeira instância, e 
pela procedência em parte do auto de infração.



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 2 AI 2006/001621

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa  não se 
manifestou.

Via do Despacho nº 226/2008, do Chefe do CAT, este face ao contido nos 
autos, que o contribuinte não impetrou recurso voluntário, sob a parte condenada, 
determina que se dê prosseguimento somente quanto a parte absolvida, na 
importância de R$ 4.155,00.

Em análise aos autos, verifica-se que o levantamento não demonstrou com 
precisão a infração denunciada, pois no levantamento financeiro que dá suporte 
ao auto não foi indicado o caixa inicial, sendo que o mesmo é obrigatório e 
também, não consta dos autos documento que comprova a inexistência do 
mesmo, não configurando o valor da omissão das saídas correto. 

Diante do exposto, no mérito, em reexame necessário, voto para reformar a 
decisão de primeira instância e julgar  nulo o lançamento no valor de R$ 4.155,00  
(Quatro mil cento e cinqüenta e cinco reais).

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

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


