
ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 1 de 2 AI 2007/005026

ACÓRDÃO Nº.:550/2008
PROCESSO: 2007/7270/500659         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.239
RECORRENTE: CICLOPALMAS IMP. E COMERCIO DE BICICLOS LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Presunção de omissão de registro de saída de mercadoria tributada 
não demonstrada no levantamento Conta Caixa (saldo credor). Lançamento nulo.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão na 
determinação da matéria tributável, argüida pelo Presidente, e julgar extinto o 
processo sem julgamento de mérito. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública e solicitou a emissão de novo lançamento conforme 
prevê o art. 11 inciso VI do Regimento Interno. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, 
Elena Peres Pimentel e Fabíola Macedo de Brito. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 30 de julho de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
89.451,00 (Oitenta e nove mil quatrocentos e cinqüenta e um reais), proveniente 
da omissão de vendas de mercadorias, referente ao saldo diário da conta caixa 
em valor negativo, conforme consta no demonstrativo anexo, relativo aos 
exercícios de 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006, lançados nos contextos 4, 5, 6, 7 e 
oito respectivamente.

A autuada foi intimada apresentou impugnação tempestiva.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente condenando o sujeito passivo 
ao pagamento dos créditos tributários conforme exigidos na inicial mais 
acréscimos legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o sujeito passivo 
apresentou recurso voluntário a este conselho, não argüiu preliminar, no mérito 
em síntese destaca que os pagamentos efetuados e lançados na conta caixa, na 
verdade são pagamento que foram efetivados por meio de debito em conta 
bancaria (relaciona os valores onde adotou tal procedimento fls. 347/366). Alega 
também que algumas notas fiscais de compra a prazo foram lançadas como 
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sendo a vista, e ao final vem requerer que seja acatado o recurso e o auto de 
infração seja julgado improcedente. 

Junta cópias de notas fiscais, comprovantes de pagamentos, guias de 
recolhimento de tributos e extratos de conta corrente bancaria folhas 374/687.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomendou a reforma 
da sentença de primeira instância e que seja julgado improcedente o auto de 
infração face às provas apresentadas pelo contribuinte.

Analisado e discutido o presente processo que trata de cobrança de ICMS, 
por omissão de saídas de mercadorias, referente ao saldo diário da conta caixa 
com valor negativo. 

Como se verificou no levantamento da conta caixa reconstituição, no item 
omissão de vendas consta como tal valor igual a zero, portanto o lançamento 
apresenta vícios passiveis de nulidade.

Face ao exposto voto acolhendo a preliminar de nulidade do lançamento 
por imprecisão na determinação da matéria tributável, argüida pelo Presidente, 
para julgar extinto o processo sem julgamento de mérito.

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

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


