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ACÓRDÃO Nº: 236/2009
PROCESSO Nº: 2008/6860/500747
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7371
RECORRENTE: COMERCIAL DE TECIDOS TOCANTINS LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Omissão de Saídas. Levantamento Conta Caixa. Nulidade - Não 
inclusão no levantamento de pagamentos de notas fiscais não contabilizadas 
ocasionando imprecisão da determinação da matéria tributável, fato determinante 
para a nulidade do lançamento.

DECISÃO: O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais decidiu: por maioria, 
acolher a preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão da determinação da 
matéria tributável, por não incluir no levantamento da conta caixa, os pagamentos de 
notas fiscais não contabilizadas, referente os contextos 4 a 7, argüida pelo 
Presidente, e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. Voto contrário da 
conselheira Elena Peres Pimentel. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho 
de Brito e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento do dia 06 de maio 
de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: O contribuinte foi autuado em quatro contextos por ter deixado de recolher o 
ICMS no valor total de R$. 165.050,98 (cento e sessenta e cinco mil, cinqüenta reais 
e noventa e oito centavos), referente à omissão de saída de mercadorias nos 
períodos de 01.01.2003 a 31.12.2003, contexto 4.1; 01.01.2004 a 31.12.2004, 
contexto 5.1; 01.01.2005 a 31.12.2005, contexto 6.1 e 01.01.2006 a 31.12.2006, 
contexto 7.1, constatada por meio do levantamento conta caixa.

O auditor autuante fez juntada de informações complementares e dos 
documentos de fls. 04/303.

Intimado via AR, o contribuinte não apresentou a impugnação, sendo que em 
29/04/2008, foi lavrado o termo de revelia.

Em 12/05/2008, o contribuinte apresentou intempestivamente o recurso 
voluntário, aduzindo: que o auto de infração é nulo, vez que fere os princípios 
norteadores erigidos pela Constituição Federal. 
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Que autuou a empresa sob a alegação de omissão de saídas, que é vazia a 
fundamentação, vez que foram apresentados todos os livros contábeis da empresa, 
os quais comprovam a real situação financeira da empresa, entre compras, vendas e 
empréstimos contraídos em instituições bancárias 

Que houve o cerceamento ao direito de defesa, visto o auto de infração não 
estar devidamente revestido de todas as formalidades legais e institucionais 
previstas no CTN e demais legislações; não determina com precisão a infração 
cometida e que os levantamentos não demonstraram e comprovaram de que 
efetivamente ocorreu qualquer omissão, infração ou descumprimento de obrigação 
principal e acessória, requerendo para decretar preliminarmente a nulidade do auto, 
para que seja reconhecida a improcedência do referido auto de infração.

A julgadora de primeira instância, em sentença, aduz que em face da revelia, 
presumem-se verdadeiras as matérias fáticas alegadas pelo autuante, julgando 
procedente o auto de infração nº 2008/00628, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário nos valores de R$. 29.670,68 (vinte e nove mil, 
seiscentos e setenta reais e sessenta e oito centavos), campo 4.11; R$. 23.524,26 
(vinte e três mil, quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e seis centavos), campo 
5.11; R$. 48.827,78 (quarenta e oito mil, oitocentos e vinte e sete reais e setenta e 
oito centavos), campo 6.11, e no valor de R$. 63.028,26 (sessenta e três mil, vinte e 
oito reais e vinte e seis centavos), campo 7.11, mais acréscimos legais.

Intimado o contribuinte interpôs o recurso voluntário aduzindo: que uma 
simples verificação das notas fiscais que serviram de base para a imputação é 
referente a mercadorias que nunca entraram no estabelecimento da recorrente, por 
estarem em desacordo com as especificações dos pedidos, e que por isso mesmo 
retornaram à origem, capitaneadas por carimbo de devolução no próprio corpo das 
referidas notas fiscais.

Que a sustentação do auto combatido reside apenas nas vias das notas 
fiscais depositadas na Fazenda Estadual, quando deveriam ser objeto de cotejo com 
a primeira via daquelas notas, em que se apresentam, com toda a força probante, as 
evidências da devolução ocorrida, e como esse levantamento e essas conferências 
não foram feitas, as omissões importam em nulidade absoluta do procedimento, na 
medida em que este se funda em meras presunções.

Que a presunção legal, portanto, milita contra o auto de infração, ante a 
abundante e clara comprovação da legitimidade da conduta da empresa, que poderá 
ser atestada em simples diligência pericial, se este Conselho assim julgar 
conveniente, requerendo a improcedência do auto de infração.
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A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou pela 
procedência do auto de infração.

Diante do acima exposto, tendo em vista a preliminar de nulidade do 
lançamento por imprecisão da determinação da matéria tributável, por não incluir no 
levantamento da conta caixa, os pagamentos de notas fiscais não contabilizadas, 
referente os contextos 4 a 7, argüida pelo Presidente, voto  para acolher a preliminar 
suscitada, e julgar nulo o auto de infração nº 2008/000628, e  conseqüentemente 
julgar 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. Relator

Representante Fazendário


