
ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 1 de 3 AI 2007/003190

ACÓRDÃO Nº:228/2009
PROCESSO Nº: 2007/7110/500023
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7393
RECORRENTE: ROBSON TAVARES DE ALMEIDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Exigência Fiscal Embasada em Levantamento do Movimento Financeiro. 
Levantamento Impróprio. Nulidade – Há que ser declarada a nulidade do lançamento 
por adoção de levantamento inadequado para apurar a infração denunciada.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, reformando a decisão 
de primeira instância, julgar nulo o auto de infração nº 2007/003190 e extinto o 
processo sem julgamento de mérito. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública e sugere que sejam refeitos os trabalhos de auditoria, 
lavrando-se outro auto de infração, se for o caso. 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 21 de maio de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa supracitada foi autuada a pagar ICMS na importância de 
R$8.827,74 (oito mil, oitocentos e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos), 
proveniente de omissão de saídas de mercadorias tributadas, não registradas no 
livro próprio, relativo ao período de 01/01 à 31/12/2003, conforme constatado 
através levantamento do movimento financeiro. 

O contribuinte apresenta impugnação, tempestivamente em 25/06/2007, fls. 
05 à 07 dos autos.

Despacho nº 233/2007, da Julgadora de Primeira Instância, converte o 
processo em diligência, para que retorne os autos a Delegacia de origem, para que 
a autora do procedimento reveja o trabalho, considerando os argumentos e os 
documentos do sujeito passivo. Termo de aditamento foi lavrado, reduzindo o valor 
original do imposto para R$ 5.815,37. O contribuinte em nova manifestação, fala que 
a autuante baseou sua autuação em base de cálculo, considerando as mercadorias 
tributadas, não tributadas, mercadorias com substituição tributária. Portanto, é uma 
base de cálculo injusta e ilegal. Requer ao final a nulidade do auto de infração.   

Sentença foi lavrada, onde diz que a demanda refere-se a omissão de saídas 
de mercadorias tributadas. Que o saldo inicial de caixa/bancos foi considerado zero 
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em razão de ter sido detectada omissão de saídas de mercadorias no exercício 
anterior, cujo crédito tributário foi constituído através do auto de infração nº 
2007/003189. E os fornecedores em aberto foram incluídos pelo autuante, que refez 
o levantamento e lavrou termo de aditamento com as alterações advindas. Quanto 
às várias formas de tributação dos produtos da empresa, esta somente recai sobre 
os produtos tributados, pois, os outros já foram tributados ou são isentos. Com 
essas considerações, julga procedente o auto de infração. 

O contribuinte impetra recurso voluntário, onde discorda da decisão proferida, 
pois, agrupou os produtos com várias situações tributárias, que não é correto e justo 
apontar a omissão de saídas de mercadorias tributadas, pois as mercadorias 
tributadas correspondem a 70% das receitas e despesas com a empresa. Cita 
acórdão do COCRE sobre o tema. Quanto ao saldo credor do período anterior que 
foi considerado zero, este processo ainda não foi julgado. Que não houve nenhuma 
manifestação quanto a redução de base de cálculo. Requer ao final a nulidade do 
auto de infração. 

A Representação Fazendária manifesta-se dizendo que o levantamento 
financeiro não é apropriado para determinar com precisão o fato gerador do ICMS 
neste ramo de atividade, recomenda a reforma para julgar nulo o auto de infração.

Em análise aos autos, verifica-se que o procedimento fiscal realizado 
embasa-se em levantamento do movimento financeiro. Face a ocorrência de saldo 
credor de caixa, durante o período de 2004.

Dos documentos acostados aos autos, podemos verificar tratar-se de 
empresa que atua no ramo de produtos rurais, onde tem várias formas de tributação, 
como bases de cálculo especiais, substituição tributária e isenção.

A utilização desse levantamento traria várias conseqüências, pois, percebe-se 
que o sistema de tributação normal atinge uma parte muito pequena da atividade 
desenvolvida pela empresa do contribuinte.

Portanto, o ideal seria a utilização de um levantamento mais adequado para 
se chegar ao ilícito fiscal, como o levantamento específico, que tributaria exatamente 
o produto que não foi tributado pelo contribuinte ou que teria havido sonegação 
fiscal, caso comprovasse tal fato.

Com essas considerações, resolvi ratificar a preliminar de nulidade do 
lançamento do auto de infração, por incompatibilidade do levantamento fiscal com o 
ramo de atividade do contribuinte, argüida por este relator.  
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Diante do exposto, no mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar nulo o auto de infração nº 
2007/003190 e extinto o processo sem julgamento de mérito.

É o voto.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 15 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


