
ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 1 de 3 AI 2008/001186

ACÓRDÃO Nº:514/2009
PROCESSO Nº: 2008/6040/501853
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.607
RECORRENTE: E M DE CARVALHO
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Levantamento Financeiro. Omissão de Registro de Saídas de 
Mercadorias Tributadas. Erro na Elaboração do Levantamento - Torna-se nulo o 
auto de infração quando em levantamento financeiro os depósitos bancários 
constantes da conta do próprio contribuinte são lançados como despesas.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por
unanimidade, acatar a preliminar de nulidade do lançamento por erro de elaboração 
do levantamento fiscal, arguida pelo Presidente e julgar 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 
João Gabriel Spicker, Fabíola Macedo de Brito, Elena Peres Pimentel e João 
Campos de Abreu. Presidiu a sessão de julgamento do dia 21 de julho de 2009, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor total de R$ 
72.471,30 (setenta e dois mil, quatrocentos e setenta e um reais e trinta centavos), 
referente a saída de mercadorias tributadas, não registradas no livro próprio, relativo 
aos exercícios de 2003 a 2007, conforme foi constatado por meio do levantamento 
financeiro.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

Às folhas 207/208, a julgadora remete os autos à origem para saneamento.

O contribuinte foi intimado para o sujeito passivo anexar aos autos 
instrumento procuratório do representante legal da empresa com data anterior à da 
procuração das folhas 181, que foi outorgada em 24/06/2008, não se manifestando 
ao processo.

A julgadora de primeira instância não conheceu da impugnação e julgou o 
auto de infração procedente, condenando 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, alegando cerceamento ao direito de 
defesa visto que a defesa prévia e os documentos juntados pela recorrente sequer 
foram analisados em função da divergência de datas da procuração ad judicia e o 
instrumento público que constituiu o Sr. Moacyr Correa Machado como procurador 
da empresa. Diz que se o Contencioso Administrativo Tributário de primeira 
instância tivesse analisado a defesa apresentada às folhas 172/178 dos autos, 
chegaria a conclusão obvia da boa fé da recorrente e do valor real a ser recolhido, 
cujo montante perfaz um total de R$ 33.097,00 e não R$ 72.471,30 apontado no 
auto de infração e ratificado na sentença número 231/2009. Alega que a realização 
da auditoria fiscal usou como metodologia apenas a análise dos extratos bancários 
não levando em consideração os lançamentos dos valores correspondentes a 
prestação de serviço sujeitos ao ISSQN.

Ao final, pede que seja acatado o presente recurso e que seja revisado o 
débito fiscal constante no auto de infração número 2008/001186.

A Representação Fazendária recomendou a manutenção da sentença de 
primeira instância que julgou o auto de infração procedente.

Analisado e discutido o presente processo que trata de cobrança de ICMS, 
por omissão de registro de saídas de mercadorias tributadas, detectado por meio do 
levantamento financeiro. 

Como se verifica nos autos o autor do procedimento considera como 
despesas os depósitos efetuados pelo contribuinte na própria conta corrente, 
portanto, o levantamento apresenta equívoco, portanto, entendo que deve ser 
acatada a preliminar de nulidade do lançamento por erro de elaboração do 
levantamento fiscal, argüida pelo presidente.

Pelo exposto, acato a preliminar de nulidade do lançamento por erro de 
elaboração do levantamento fiscal, arguida pelo Presidente e julgo extinto o 
processo sem julgamento de mérito.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 11 dias do mês de agosto de 2009.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


