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ACÓRDÃO Nº: 258/2009
PROCESSO Nº: 2008/6490/500089
REEXAME NECESSÁRIO: 2.434
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: NORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.

EMENTA: ICMS. Levantamento da Conta Caixa. Suprimentos ilegais. Pagamentos 
Não Contabilizados – É válida a exigência tributária respaldada por levantamento 
tecnicamente bem elaborado, não contestado pelo contribuinte, porém, deduzido o 
valor relativo à redução de base de cálculo de direito do contribuinte.

Multa Formal. Mercadorias Isentas Não Registradas no Livro Próprio. Levantamento 
da Conta Caixa. Suprimentos Ilegais. Pagamentos Não Contabilizados – Ausência 
de respaldo legal na exigência de multa formal, uma vez que a legislação refere-se à 
presunção da ocorrência de saídas de mercadorias tributadas.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, rejeitar as preliminares de nulidade do lançamento por excesso de 
prazo no processo de auditoria, incompetência da autoridade autuante, falta de 
apreciação de documentação da Conta Bancos e falta de apreciação dos 
documentos relativos aos saldos da Conta Caixa no livro razão, todas arguidas pela 
Recorrente. No mérito, por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a 
decisão de primeira instância, na parte que condenou o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários nos valores de R$7.281,11 (sete mil, duzentos e 
oitenta e um reais e onze centavos), R$5.409,32 (cinco mil, quatrocentos e nove 
reais e trinta e dois centavos), referente os campos 4.11 e 5.11, respectivamente, 
mais acréscimos legais; e improcedente o valor de R$3.033,54 (três mil, trinta e três 
reais e cinquenta e quatro centavos), referente o campo 4.11. O COCRE conheceu e 
deu provimento parcial ao Recurso Voluntário para julgar improcedente os valores 
de R$14.634,07 (quatorze mil, seiscentos e trinta e quatro reais e sete centavos), e 
R$6.211,95 (seis mil, duzentos e onze reais e noventa e cinco centavos), em relação 
aos contextos 6 e 7, respectivamente. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho 
de Brito e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento do dia 13 de maio 
de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: A empresa foi autuada em diversos contextos. Nos campos 4.1 e 5.1, por 
deixar de recolher ao erário estadual o ICMS no valor de R$ 15.723,97 (Quinze mil, 
setecentos e vinte três reais e noventa e sete centavos), referente a omissão de 
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saída de mercadorias tributadas, não registradas nos livros fiscais próprios, em 
função de suprimento ilegal de caixa e de pagamentos não contabilizados, 
constatados por meio da conta caixa, relativo aos exercícios de 2005 e 2006. Nos 
campos 6.1 e 7.1, deverá recolher ao erário multa formal no valor de R$ 20.855,02 
(Vinte mil, oitocentos e cinqüenta e cinco reais e dois centavos), referente a omissão 
de saídas de mercadorias isentas, não registradas nos livros próprios, em função de 
suprimento ilegal de caixa e de pagamentos não contabilizados, constatados por 
meio do levantamento da conta caixa, relativo aos exercícios de 2005 e 2006.

A autuada foi intimada, compareceu aos autos com impugnação, alegando 
que o auto é nulo de pleno direito, pois não fora juntada documentação hábil de que 
o autuante possui competência na área fiscal para a verificação do pretenso ilícito, 
diz também que a autoridade autuante somente devolveu os documentos fiscais
contábeis para a impugnante uma semana após ter sido dado ciência do auto de 
infração, isso apesar de a impugnante ter pedido insistentemente a devolução de 
tais documentos, fato este que insurge cerceamento ao direito de defesa; alega 
também que a insegurança na determinação da infração do lançamento de ofício 
contido na inicial, que teve por base levantamentos fiscais efetuados sem a 
observância das técnicas contábeis vigentes, pois a autoridade intenta em realizar o 
levantamento das disponibilidades financeiras da impugnante, apenas com dados 
auferidos da conta caixa escritural, desprezando toda a movimentação bancária 
escriturada no livro diário, além de não anexar aos autos qualquer levantamento que 
demonstre e totalize a origem dos valores lançados a titulo de débitos e créditos no 
levantamento da conta caixa- reconstituição, fato este que novamente demonstra o 
cerceamento ao direito de defesa.

No mérito, diz que os saldos da conta bancos integram o que a norma 
denomina de equivalentes de caixa, entendendo que jamais deveria ser desprezado 
em um demonstrativo do fluxo das disponibilidades, sendo que tal erro distorce a 
realidade das operações praticadas pela impugnante, havendo uma disparidade 
entre o levantamento da conta caixa – reconstituição e a norma legal, entendendo 
como patente a imprecisão do pretenso fato gerador do crédito tributário.

Em sentença de folhas 214/221, a julgadora de primeira instância julgou o 
auto de infração procedente em parte, condenando o sujeito passivo ao pagamento 
do crédito tributário nos valores de R$ 7.281,11, campo 4.11; R$ 5.409,32, campo 
5.11; R$ 14.643,07, campo 6.11 e R$ 6.211,95, campo 7.11, todos os valores 
acrescidos das cominações legais, e improcedente o valor de R$3.033,54 (três mil, 
trinta e três reais e cinquenta e quatro centavos), referente o campo 4.11
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A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância em relação aos contextos 4 e 5 e a 
improcedência dos contextos 6 e 7, do auto de infração.

Intimado, por AR, da sentença de primeira instância e do parecer da 
Representação Fazendária o contribuinte apresentou recurso voluntário onde traz as 
mesmas alegações da impugnação.

Em nova manifestação de folhas 266/269, a Representação Fazendária 
recomendou a manutenção da decisão de primeira instância em relação aos 
contextos 4 e 5 e a improcedência dos contextos 6 e 7.

Analisado e discutido o presente processo, entendo que a preliminar de 
nulidade por excesso de prazo no processo de auditora não deve prevalecer, pois o 
mesmo não é fato suficiente para causar nulidade no auto de infração, uma vez que 
o excesso de prazo somente tem a possibilidade de devolver a espontaneidade ao 
contribuinte, quanto a preliminar de nulidade por incompetência da autoridade 
autuante, a mesma não faz sentido uma vez que o auditor fiscal da receita estadual 
é de nível IV, portanto, inquestionável a sua competência, quanto as preliminares de 
nulidade por falta de apreciação de documentação da conta bancos e dos 
documentos relativos aos saldos da conta caixa no livro razão, como se percebe nos 
autos, todas foram devidamente avaliadas e analisadas pela autoridade lançadora.

Em análise de mérito dos contextos 4 e 5, resta claro que o contribuinte omitiu 
a saída de mercadorias tributadas, uma vez que houve suprimento de caixa sem a 
devida comprovação e também pelo fato de efetuar pagamentos e não contabilizá-
los, porém, em relação ao contexto 4 do auto de infração, entendo que o contribuinte 
tem o benefício da redução da base de cálculo em 29,41%, fato este percebido pela 
julgadora de primeira instância que procedeu a redução do valor correspondente.

Quanto aos contextos 6 e 7, entendo que não deve prevalecer a cobrança de 
obrigações acessórias, uma vez que as mesmas estão fundamentadas pelo fato da 
ocorrência de suprimentos ilegais e pagamentos não contabilizados e as mesmas 
não disporem de respaldo legal, tendo em vista que o artigo 21 da Lei 1.287/01, que 
só autoriza a presunção legal da ocorrência de saídas de mercadorias tributadas.

Pelo exposto, rejeito as preliminares de nulidade do lançamento por excesso 
de prazo no processo de auditoria, incompetência da autoridade autuante, falta de 
apreciação de documentação da Conta Bancos e falta de apreciação dos 
documentos relativos aos saldos da Conta Caixa no livro razão, todas arguidas pela 
Recorrente. No mérito, em reexame necessário, voto confirmando a decisão de 
primeira instância, na parte que condenou o sujeito passivo ao pagamento dos 
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créditos tributários nos valores de R$7.281,11 (sete mil, duzentos e oitenta e um 
reais e onze centavos), R$5.409,32 (cinco mil, quatrocentos e nove reais e trinta e 
dois centavos), referente os campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais acréscimos 
legais; e improcedente o valor de R$3.033,54 (três mil, trinta e três reais e cinquenta 
e quatro centavos), referente o campo 4.11. Também conheço e dou provimento 
parcial ao Recurso Voluntário para julgar improcedente os valores de R$14.634,07 
(quatorze mil, seiscentos e trinta e quatro reais e sete centavos), e R$6.211,95 (seis 
mil, duzentos e onze reais e noventa e cinco centavos), em relação aos contextos 6 
e 7, respectivamente.

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

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


