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ACÓRDÃO Nº.: 097/2008
PROCESSO: 2007/6010/500416          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6867
RECORRENTE:MEDAL COM. DE MAT. PARA CONSTR. LTDA 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Nulo o lançamento fundado em levantamento que não atende 
orientação. Os suprimentos ilegais de caixa devem ser levados à crédito da conta. 
Descumprimento dada pela portaria SEFAZ/TO nº 884/2006.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, acatar a preliminar de nulidade do lançamento por erro no 
procedimento de auditoria, argüida pela REFAZ, e julgar extinto o processo sem 
julgamento de mérito. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública e solicitou a emissão de novo auto de infração conforme art. XI inciso VI do 
Decreto 3.198/07. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João 
Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel e Raimundo 
Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do dia 26 de fevereiro de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
23.850,19 (Vinte três mil oitocentos e cinqüenta reais e dezenove centavos), 
decorrente de suprimento ilegal de caixa, não comprovado, ensejando a presunção 
legal da ocorrência do fato gerador, salvo prova em contrario, constatado por meio 
do levantamento conta caixa relativo ao exercício de 2005.

A autuada foi intimada por ciência direta em 03/05/2007, não apresentou 
impugnação.

Aos 23 dias do mês de maio de 2007 foi lavrado termo de revelia.

Em face à revelia o julgador de primeira instância julga o auto de infração 
procedente.

O contribuinte foi intimado da sentença de primeira instância, apresentou 
recurso voluntário tempestivo, argumenta que a omissão alegada é inexistente, vez 
que na elaboração do levantamento o nobre auditor, não considerou numerário 
proveniente da pessoa física dos sócios, que foi legalmente repassado para a 
empresa e devolvido na época correta. Cita que a transação do mutuo foi 
devidamente documentada com inserção na declaração de imposto de renda da 
pessoa física, inclusive com pagamento de juros, não há, portanto diferença 
apontada como omissão de registro de saídas. 
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Argüiu que mesmo que fosse considerado ilegal o suprimento de caixa, o 
ICMS já foi pago, pois, foi dada entrada no caixa da recorrente do numerário 
emprestado e seu pagamento, ou seja, ocorreu no mesmo exercício financeiro a 
entrada e a saída do numerário, desta forma, o ICMS incidente sobre a operação foi 
normalmente debitado e devidamente pago.

Face ao exposto requer o conhecimento e provimento do presente recurso, 
para julgar improcedente o auto de infração e determinar o arquivamento do 
processo, pois efetivamente não existe diferença apontada.

A Representação Fazendária em sua manifestação considerando as provas 
apresentadas e pela imprecisão do levantamento, recomenda a reforma da decisão 
prolatada em primeira instância e julgar nulo o auto de infração.  

Analisado e discutido o presente processo ficou constatado que o auditor 
equivocou-se no procedimento, no caixa fiscal o auditor deveria registrar todos os 
recebimentos ou entradas e pagamentos e saídas e se necessário fazer o 
lançamento dos valores de lançamentos intempestivos, pagamentos não 
contabilizados e suprimentos ilegais de caixa, ao fazer somente o lançamento dos 
suprimentos ilegais sem o devido registro de sua entrada em recebimentos ou 
entradas duplicou o lançamento que resultou em uma omissão de vendas incorreta, 
pois exclui um lançamento que não foi efetuado no procedimento.

Pelo exposto voto acatando a preliminar sugerida pela Representação 
Fazendária para reformar a decisão de primeira instância e julgar nulo o auto de 
infração nº. 2007/002638.

É o voto.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
01 dia do mês de abril de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


