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ACÓRDÃO Nº:140/2009
PROCESSO Nº: 2008/6640/500025          
REEXAME NECESSÁRIO Nº: 2504
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: CONCRENORTE COM. DE MATERIAIS P/CONST. LTDA.

EMENTA: Exigência Fiscal Embasada em Levantamento da Conta Caixa -
Reconstituição. Impropriedade da Aplicabilidade do Levantamento. Nulidade – A 
nulidade do lançamento  deve ser suscitada quando verificada a impropriedade na 
realização do levantamento fiscal, em virtude da situação tributária dos produtos 
comercializados.    

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por maioria, 
acolher a preliminar de nulidade do lançamento realizado a partir de presunção 
legal de omissão de saídas, em empresa com volume expressivo de operações 
não tributadas, argüida pelo relator, e julgar extinto o processo sem julgamento do 
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 
Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, Fabíola Macedo de Brito e 
João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 17 de março de 
2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa, acima citada, foi autuada a recolher ICMS na importância de 
R$ 65.580,07 (sessenta e cinco mil, quinhentos e oitenta reais e sete centavos), 
referente a omissão de saídas, conforme levantamento da conta caixa, 
suprimentos de caixa não comprovados e pagamentos não contabilizados, 
relativo ao período de 01.01.2005 à 31.12.2006, contido nos contextos 4 e 5 dos 
autos. 

O contribuinte apresenta impugnação, tempestivamente, em 27/02/2008.

Via do Despacho, a Julgadora de Primeira Instância requer a comprovação 
da entrada de numerário financeiro relativo a sócia Divina Maria Locateli de 
Oliveira, em 09/01/2006, no valor de R$250.000,00. O contribuinte apesar de 
devidamente intimado não compareceu.

Sentença foi lavrada, dizendo que a exigência fiscal decorre da 
constatação da existência de saldo credor de caixa, com suprimentos de caixa 
não comprovados e pagamentos não contabilizados, o que autoriza a presunção 
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de omissão de saídas e a conseqüente exigência do imposto. Quanto ao contexto 
4, ficou constatado os pagamentos não contabilizados e suprimentos ilegais de 

caixa e comprovados com a documentação juntada aos autos, que é correta a 
exigência fiscal. E face a concessão do benefício da redução da base de cálculo 
no percentual de 29,41%, para o exercício de 2005, aplicando o percentual do 
benefício fiscal, modifica o valor para R$5.347,40. Quanto ao contexto 5, a 
exigência fiscal decorre de lançamentos contábeis que noticiam o ingresso de 
recursos na empresa, cuja origem não restou comprovada documentalmente, os 
lançamentos foram extraídos do livro razão, fls. 60/94. Esses repasses não foram 
considerados, porque, não ficaram comprovadas a sua origem e a autuada não 
conseguiu provar tais fatos. Com essas considerações, o contexto deve ser 
cobrado na sua totalidade, conforme o auto de infração. Conclui, julgando 
procedente em parte.  

A Representação Fazendária, em reexame necessário, recomenda a 
manutenção da sentença de primeira instância, que julgou procedente em parte.

A autuada impetra recurso voluntário, quanto a parte condenada na 
sentença de primeira instância. Diz que, quando da ocorrência de suprimentos 
ilegais de caixa, a auditoria quer dizer que a pessoa jurídica efetuou mais 
pagamentos do que a disponibilidade de receitas de que dispunha, provocando 
uma distorção que somente pode ser justificada ante a entrada oriunda de 
receitas omitidas, visto ser impossível alguém realizar pagamentos superiores as 
suas receitas. Cita o grande tributarista José Eduardo Soares de Melo para 
embasar. Que no presente caso a fiscalização encontrou somente presunção ou 
apenas indício de fato infringente ocorrido. Conclui, requerendo a anulação do 
auto de infração.  

A Representação Fazendária, em reexame necessário, recomenda a 
manutenção da sentença de primeira instância, que julgou procedente.

Da análise dos autos, percebe-se que o procedimento fiscal realizado, 
levantamento da conta caixa – reconstituição, com a ocorrência de suprimentos 
de caixa não comprovados e pagamentos não contabilizados, relativo ao período 
fiscal de 2005 e 2006.

O ramo de atividade do contribuinte, comércio varejista de materiais de 
construção, uma grande gama dos produtos, tem sua tributação com substituição 
tributária, produtos isentos, etc. Isso faz com que o levantamento torne-se 
inadequado, necessitando de que seja feito um levantamento mais adequado, 
como o levantamento específico.



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 3 de 3 AI 2008/000198

Com essas considerações, entendo pela nulidade do lançamento face ao 
expressivo volume de mercadorias não tributadas ou tributadas com substituição 
tributária, para se fazer justiça fiscal.

De todo exposto, ratifico a preliminar de nulidade do lançamento realizado 
a partir de presunção legal de omissão de saídas, em empresa com volume 
expressivo de operações não tributadas, argüida por esta relatoria, e julgo extinto 
o processo sem julgamento do mérito.   

É o voto. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 21 dias do mês de maio de 2009.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


