
ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 1 de 2 AI 2008/001067

ACÓRDÃO Nº:288/2009
PROCESSO: 2008/6040/501681         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.370
RECORRENTE: TRANSBRASILIANA T TURISMO LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Devolução de Valores Referente Aquisição de Passagens. Valores em 
números Negativos Lançados no Livro de Registro de Saídas. - Passível de nulidade 
o auto de infração quando não excluídos da exigência os valores referentes ao 
cancelamento das vendas. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e por maioria, dar-lhe provimento para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar nulo o auto de infração de nº 
2008/001067 e extinto o processo sem julgamento de mérito. A conselheira Elena 
Peres Pimentel votou pela procedência e o conselheiro Raimundo Nonato Carneiro 
pela improcedência do auto de infração. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo 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 Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro, 
Juscelino Carvalho de Brito e com voto vencedor João Gabriel Spicker. Presidiu a 
sessão de julgamento do dia 12 de maio de 2009, o conselheiro Mário Coelho 
Parente.

CONS. RELATOR: Elena Peres Pimentel
CONS. AUTOR DO VOTO: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada no valor total de R$ 73.846,11 (setenta e três mil, 
oitocentos e quarenta e seis reais e onze centavos), referente a falta de 
recolhimento do ICMS originado do lançamento de valores negativos no livro de 
registro de saídas, no exercício de 2003 e nos períodos de 01/10/2005 a 31/12/2005; 
01/07/2006 a 31/12/2006 e 01/10/2007 a 31/10/2007.

A autuada foi intimada por via postal, apresentou impugnação tempestiva, 
alegando que não procede o auto de infração em razão do cancelamento de todos 
os bilhetes de passagens; que a aplicação da multa no patamar de 50% fere os 
princípios da proporcionalidade, razoabilidade, tendo caráter confiscatório.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenado o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários conforme exigidos na inicial, mais acréscimos 
legais.
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Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo, não argüiu preliminar e, no mérito, repete 
as alegações da impugnação requerendo a reforma da sentença de primeira 
instância e que seja julgado improcedente o auto de infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
confirmação da sentença de primeira instância.

Analisado e discutido o presente processo, constata-se que o contribuinte 
junta aos autos, a título de amostragem, declarações de devolução de valores 
referentes a passagens, portanto, tendo direito ao creditamento do ICMS referente a 
estes valores. Como se verifica nos autos o autor do procedimento estorna a 
totalidade dos valores que o contribuinte lança negativo no livro de registro de 
saídas. Como se percebe os valores dos comprovantes trazidos pelo contribuinte a 
título de amostragem não foram deduzidos, fato este que torna o presente auto de 
infração passível de nulidade.

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar nulo o auto de infração de nº 2008/001067 e 
extinto o processo sem julgamento de mérito.

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

Presidente

Conselheiro Autor do Voto Vencedor

Representação Fazendária


