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ACÓRDÃO Nº.:512/2008
PROCESSO: 2006/6040/500320         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6.602
RECORRENTE: PAULO HUMBERTO AGNOLIN
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS. Constatação de omissão de saídas quando o saldo de caixa é 
credor. Calculado a omissão sobre o maior saldo credor no periodo. Concedida 
redução da base de cálculo de 29.41%. Lançamento procedente em parte

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial para, reformando 
a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração nº 
2006/000249 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário nos 
valores de R$ 3.404,33 (três mil, quatrocentos e quatro reais e trinta e três 
centavos) e R$ 4.289,76 (quatro mil, duzentos e oitenta e nove reais e setenta e 
seis centavos), referentes os campos 4.11 e 6.11, respectivamente, mais 
acréscimos legais; e improcedente os valores de R$ 8.316,99 (oito mil, trezentos 
e dezesseis reais e noventa e nove centavos), R$ 1.945,28 (um mil, novecentos e 
quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos) e R$ 3.404,53 (três mil, 
quatrocentos e quatro reais e cinqüenta e três centavos), referentes os campos 
4.11 a 6.11, respectivamente. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel e 
Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do dia 06 de agosto 
de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em 3 (Três), contextos. No campo 4.1, por deixar 
de recolher ICMS na importância de R$ 11.721,32 (Onze mil setecentos e vinte 
um reais e trinta e dois centavos), incidente sobre a saída de mercadorias não 
registradas em livro próprio, decorrente de saldo credor em caixa, comprovado 
por meio das anexas cópias dos livros razão e diário e do levantamento da conta 
caixa, relativos ao exercício de 2001. No campo 5.1 por deixar de recolher ICMS 
na importância de R$ 1.945,28 (Hum mil novecentos e quarenta e cinco reais e 
vinte oito centavos), incidente sobre a saída de mercadorias não registradas em 
livro próprio, decorrente de saldo credor em caixa, comprovado por meio das 
anexas cópias dos livros razão e diário e do levantamento da conta caixa, 
relativos ao exercício de 2002. No campo 6.1 por deixar de recolher ICMS na 
importância de R$ 7.694,29 (Sete mil seiscentos e noventa e quatro reais e vinte 
nove centavos), incidente sobre a saída de mercadorias não registradas em livro 
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próprio, decorrente de saldo credor em caixa, comprovado por meio das anexas 
cópias dos livros razão e diário e do levantamento da conta caixa, relativos ao 
exercício de 2004.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva, alegando que 
seu caixa nunca esteve credor conforme pode ser constatado em seus 
respectivos balanços. E que seu lucro sempre foi conforme determina a pauta 
fiscal deste estado por encerramento de cada exercício fiscal conforme 
demonstrado em seus inventários, livros diário e razão auditados. Quanto à 
argumentação de que não foram lançadas em livro próprio as mercadorias, as 
mesmas se destinam ao ativo fixo, ou ao consumo,, portanto não são mercadorias 
para revenda. Argumenta que está havendo bi-tributação, pois o estado deveria 
cobrar se devido for, o ICMS do diferencial de alíquota ou o ICMS sobre a 
margem de lucro, se esta for efetivamente devida, e não como multa proporcional 
por não haver escrituração dos mesmos, o que não procede conforme 
demonstrativo/resumo em anexo e copias do livro diário e razão.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação negou-lhe 
provimento e julgou procedente o auto de infração.

O sujeito passivo foi intimado da sentença em primeira instância, 
apresentou recurso voluntário tempestivamente, argüiu em preliminar, que 
embora não tenha comparecido em primeira instância, onde fora decretado a 
revelia e que tal instituto apenas remete a poder intervir no processo no estado 
que se encontra, e no caso no prazo de recurso, conforme legislação subsidiaria 
do CTE. Argüiu pelo cerceamento ao direito de defesa, como se pode auferir pela 
transcrição das infrações tidas como cometidas, seu histórico, seus artigos tidos 
como infringidos e a penalidade imposta, não se encontram correlacionados um 
ao outro, não traduzindo com certeza e clareza a infração cometida. Tem-se 
imputado à penalidade de omissão de registro, quando no histórico caracteriza a 
presunção de saídas, relativas a suposto saldo credor existente. Cita acórdãos do 
COCRE (fl.125). Vem solicitar que se acate a presente preliminar, julgando extinto 
o presente auto, sem julgamento do mérito.

No mérito argumenta que se encontra cristalino a injuricidade da tributação 
fundada em presunção e ficção. Pois: é induvidoso que a constituição federal de 
1988 não criou um modelo que pudesse permitir um disfarçado confisco de bens, 
estribado em negócios inexistentes. As relações jurídicas devem ficar adstritas às 
imposições tributarias. Argumenta que é inaplicável como regra a figura de 
presunção como resultado do processo lógico, e mediante o qual do fato 
conhecido, cuja existência é certa, infere-se o fato desconhecido ou duvidoso, 
cuja existência é provável. Se a presunção já é inadmissível, com mais forte 
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razão, é incabível a figura da ficção, que significaria a instrumentalização (criação 
legal), de uma situação inverídica de forma a impor uma certeza jurídica, ainda 
que não guardasse consonância com a natureza das coisas, ou mesmo alterando 
títulos, categorias, institutos e princípios de Direito; Cita Marçal Justen Filho 
(fl.127). Não obstante a inconstitucionalidade do arbitramento do lucro, o presente 
levantamento, serve de base para a lavratura de auto de infração que não 
espelha a realidade usando de dados inexistentes, desconsiderando-se a real 
atividade do impugnante, com base as respectivas notas fiscais, originarias de 
entrada e saída, verifica-se conforme seus dados cadastrais tratar-se de comercio 
de autopeças. No presente ramo de atuação, inúmeras mercadorias, são sujeitas 
ao regime de substituição tributaria, e nos moldes do disposto art. 9º da 
malfadada resolução, tais mercadorias não se aplica a presente resolução de 
arbitramento de lucro, portanto improcede o arbitramento em 40% dos moldes 
efetuados. Assim sendo é improcedente o presente feito, por se tratar de 
presunção errônea, baseado em levantamento fiscal inidôneo. Tal julgamento que 
descaracteriza o levantamento fiscal, objeto desta ação em outro auto de infração 
coaduna com a história do conselho de contribuintes, cita acórdãos do COCRE, fl. 
(129). Argumenta que o levantamento efetuado pelo auditor é tecnicamente 
incorreto, lançando valores inexistentes e impróprios, não cabendo a esta casa 
corrigi-los e sim julgá-los. Argumenta apresentando valores tais como, em janeiro 
de 2001, lança saldo credor de R$ 28.369,42, e prova que o valor seria de R$ 
23.265,76, em março lança saldo credor saldo credor de R$ 9.269,55 o saldo é 
devedor de R$ 6.670,89. No exercício de 2002, lança em janeiro saldo credor de 
R$ 9.515,69 + 1.003,57, mas o real nos leva a saldo devedor de R$ 320,43; e no 
mês de fevereiro quando lança credor de R$ 1.566,42 +3.170,00 o saldo é 
devedor de R$ 6.851,09. No exercício de 2004, lança como saldo credor R$ 
64.117,45 quando seria de R$ 61.758,71, não levando em consideração o 
empréstimo efetuado para compra da retro escavadeira, conforme cópia em 
anexo, contrato este de financiamento efetuado no nome do recorrente, devendo 
o mesmo ser considerado, e assim inexistiria o suposto saldo credor. Isto posto 
vem requerer pela improcedência do presente auto de infração.

A Representação Fazendária, se manifesta propondo diligencia à 
assessoria do CAT, para que com os documentos juntados ao processo verifique 
o levantamento elaborado pelo autor do procedimento.

Em sessão plenária realizada aos 202 dias do mês de outubro de 2007 o 
Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais decidiu converter o julgamento em 
diligencia para que se envie o processo à assessoria técnica para verificar o 
levantamento comparando com o levantamento apresentado pela recorrente e 
provas apresentadas.



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 4 de 5 AI 2006/00249

Após análise e parecer da assessoria técnica de folhas 211/227, o 
processo retorna a julgamento pelo COCRE.

Em analise ao processo ficou constatado que em diversos períodos e 
exercícios fiscalizados o contribuinte manteve caixa com saldo credor o que 
comprova que houve omissão de saídas. Ficou evidente que o autor do 
procedimento equivocou-se quando somou os valores dos referidos saldos 
credores de caixa para obter a base de cálculo das omissões de saídas, quando o 
correto seria usar o maior valor do saldo credor do exercício uma vez que o valor 
maior corrige o menor.

Portanto no presente caso há que se observar que a ocorrência do maior 
saldo credor de caixa que gerou a omissão de saídas se deu no primeiro 
momento e que os saldos credores apurados em data subseqüentes foram de 
valor inferior inclusive do exercício de 2002, somente no exercício de 2004 surge 
um saldo credor superior ao de 2001, portanto para encontrarmos a base de 
cálculo para o exercício de 2004 é necessário subtrair do maior saldo credor de 
caixa de 2004, o valor do maior saldo credor do caixa do exercício de 2001.

Também podemos verificar que o contribuinte tem direito a redução da 
base de cálculo de 29,41%.

Face a isso voto reformando sentença de primeira instância para julgar 
procedente em parte o auto de infração nº. 2006/000249, e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 3.404,33 (Três 
mil quatrocentos e quatro reais e trinta e três centavos), e R$ 4.289,76 (Quatro mil 
duzentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos), referentes aos campos 
4.11 e 6.11 respectivamente, mais acréscimos legais; e improcedentes os valores 
de R$ 8.316,99 (Oito mil trezentos e dezesseis reais e noventa e nove centavos), 
R4 1.945,28 (Hum mil novecentos e quarenta e cinco reais e vinte oito centavos) 
e R$ 3.404,53 (Três mil quatrocentos e quatro reais e cinqüenta e três centavos), 
referentes os campos 4.11 a 6.11 respectivamente.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
26 dias do mês de agosto de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


