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ACÓRDÃO Nº. : 467/2010
PROCESSO : 2010/6670/500099
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.892
RECORRENTE : MIGUEL E SOUSA LTDA - ME
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL : 29.060.928-3

EMENTA: Levantamento da Conta Caixa. Saldo Credor. Omissão de Saídas de 
Mercadorias Tributadas. Não Consideração de Operações de Vendas – Incluído no 
levantamento os valores das vendas efetuadas no período, fica descaracterizado o 
saldo credor de caixa e consequente omissão de saídas.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração, por inobservância 
da portaria 884/06, argüida pela REFAZ. No mérito, por unanimidade, conhecer do 
recurso e dar-lhe provimento para, reformando a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração 2010/000200 e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz o valor de R$ 6.549,36 (seis mil, quinhentos e quarenta e 
nove reais e trinta e seis centavos), referente ao campo 4.11. O Sr. Ricardo Shiniti 
Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel, Rubens 
Marcelo Sardinha e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 
16 dias do mês de novembro de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 6.549,36 
(seis mil, quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e seis centavos), referente a 
saída de mercadorias tributadas, não registradas no livro próprio, presumido pelo 
fato de a escrituração indicar saldo credor de caixa, relativo ao período de janeiro de 
2005, conforma constatado por meio do levantamento da conta caixa.

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 contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo, alegando, em síntese, que não foram 
considerados pelo agente do fisco os livros de saídas devidamente autênticos, onde 
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se encontram os cupons e notas fiscais de saídas registradas dia a dia, entre outros 
documentos de informações apresentados à SEFAZ-TO, sendo que o lançamento 
realizado no livro diário da empresa, referente ao mês de janeiro de 2005, fora 
efetuado em apenas um único registro mensal para cada tributação, tal 
procedimento foi em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade e da 
resolução CFC 848/1999, item 2.1.5.1, letras A e B, sendo que o mesmo foi 
desconsiderado pelo agente fiscalizador, ao final, pede pela improcedência do auto 
de infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a reforma 
da sentença de primeira instância para que o auto de infração seja julgado nulo.

Visto analisado e discutido o presente processo que exige ICMS por meio do 
levantamento da conta caixa.

Analisando a preliminar de nulidade do auto de infração suscitada pela 
Representação Fazendária, entendo que a mesma não deve prevalecer, uma vez 
que a análise do mérito se torna mais relevante no presente caso.

Quanto ao mérito entendo que razão assiste ao contribuinte, pois, ao efetuar 
o lançamento o autor do procedimento não considerou as vendas efetuadas, fato 
este que levou a apresentar um saldo credor de caixa, no momento em que incluir 
no levantamento as referidas vendas simplesmente desaparece o saldo credor de 
caixa e consequentemente também a omissão de saídas de mercadorias tributadas.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração, por 
inobservância da portaria 884/06, argüida pela REFAZ. No mérito, conheço do 
recurso e dou-lhe provimento para, reformando a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração 2010/000200 e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz o valor de R$ 6.549,36 (seis mil, quinhentos e quarenta e 
nove reais e trinta e seis centavos), referente ao campo 4.11.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS,
aos 15 dias do mês de dezembro de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


