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ACÓRDÃO Nº:408/2009
PROCESSO Nº: 2007/7270/500672
REEXAME NECESSÁRIO: 2.489
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: RIBEIRO, COIMBRA E COIMBRA LTDA.

EMENTA: Suprimentos Ilegais de Caixa. Pagamentos Não Contabilizados. 
Antecipação de Receitas - Não há que se considerar suprimentos ilegais de caixa 
operações bancárias efetuadas entre contas da mesma titularidade e pagamentos 
efetuados por meio da conta bancos. Recebimento de vendas por meio de cartão de 
crédito não configuram antecipação de receitas.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença por fundar-se em fatos 
que não autoriza a conclusão de sua ocorrência face à decisão deste conselho em 
sentido contrário, arguida pela REFAZ; e por unanimidade, não acolher o pedido de 
desentranhamento dos memoriais por cerceamento ao direito de defesa da Fazenda 
Pública, arguida pela REFAZ. No mérito, por maioria, em Reexame Necessário, 
modificar a decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração de 
nº 2007/005120 e absolver o sujeito passivo, da imputação que lhe faz o valor de 
R$245.759,89 (duzentos e quarenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e nove reais 
e oitenta e nove centavos). A conselheira relatora votou pela procedência do auto de 
infração. Os Srs. Gaspar Maurício Mota de Macedo e Cléo Feldrircher fizeram 
sustentações orais pela Fazenda Pública e sujeito passivo, respectivamente. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, João 
Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito e com voto vencedor Raimundo Nonato 
Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do dia 08 de abril de 2009, o conselheiro 
Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Elena Peres Pimentel
CONS. AUTOR DO VOTO: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: A empresa foi autuada no valor total de R$ 256.989,00 (Duzentos e 
cinqüenta e seis mil, novecentos e oitenta e nove reais), referente a omissão de 
saídas de mercadorias tributadas, nos exercícios de 2005 e 2006, constatadas por 
meio do levantamento da conta caixa.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação dentro do prazo legal, com as 
seguintes alegações: que a auditoria teve inicio há mais de seis meses, sendo que, 
por imperativo legal, fazia-se necessária a lavratura de termo escrito prorrogando o 
ato fiscalizatório, que não consta dos autos o termo de prorrogação que determina o 
art. 32 “a” da Lei do PAT, que registrou todos os documentos em livro próprio, 
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cumprindo a obrigação acessória prevista em lei, que as transportadoras por vezes 
apresentam nos postos fiscais fronteiriços apenas as minutas de transporte, fato 
este que justifica a ausência de carimbos quando da entrada no Estado, que o auto 
de infração foi elaborado em flagrante e total desacordo com as boas técnicas que 
devem obrigatoriamente arrimar os levantamentos no processo de auditoria.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração nulo.

A Representação Fazendária recomendou a nulidade da decisão de primeira 
instância.

Ciente da decisão de primeira instância e do parecer da REFAZ, a empresa 
apresentou contra-razões de recurso com proposta conciliatória, concordando com a 
sentença de primeira instância.

Visto, analisado e discutido o presente processo que trata de presunção de 
omissão de saídas de mercadorias tributadas, por incorrer em saldo credor de caixa 
detectado por meio do levantamento da conta caixa.

Em preliminar, a Representação Fazendária pede a nulidade da sentença de 
primeira instância.

   
Entendo que tal preliminar não deve prevalecer, pois em sua argumentação 

diz que foram simultaneamente auditados os três maiores supermercados da cidade 
de Palmas, fato este não é motivo suficiente para que haja dilação no prazo da 
auditoria, caso tal situação fosse entendida para desconsiderar o entendimento da 
julgadora de primeira instância estaríamos abrindo um precedente em que os 
auditores ao auditarem uma empresa de grande porte poderiam fazê-lo sem cumprir 
o prazo estabelecido pelo regulamento.

Quanto ao pedido de desentranhamento dos memoriais por cerceamento ao 
direito de defesa da Fazenda Pública, argüida pela Representação Fazendária, a 
mesma não merece acolhimento, pois como é sabido os autos ficam a disposição 
das partes no CAT para a análise que se fizer necessária.

No mérito, analisando os autos podemos perceber que foram considerados 
como pagamentos não contabilizados, a) os valores do saldo devedor da conta 
banco do exercício anterior, b) os valores lançados a débito da conta a título de 
transferência para conta da mesma titularidade, c) os valores lançados à débito da 
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conta a título de redução de saldo devedor, d) os valores lançados a débito da conta 
a título de tarifa de manutenção de conta corrente. Foram também considerados 
como antecipação de receitas os valores de empréstimos lançados e creditados na 
conta corrente que não foram contabilizados em conta especifica; considerou-se 
também como antecipação de receitas os valores das vendas por cartão lançados a 
vista que, posteriormente lhe são creditados pela administradora do cartão. 
Considerou-se como débito de caixa cheques emitidos contra a conta corrente não 
registrada na contabilidade.

Como se pode verificar, os valores do saldo devedor na conta corrente 
bancária do exercício anterior tratam-se de empréstimos, como cheque especial 
empresarial, portanto, não podendo ser considerados como pagamentos não 
contabilizados, não há que se considerar como pagamentos não contabilizados os 
valores lançados à débito da conta a titulo de transferência para a conta da mesma 
titularidade uma vez que a operação acontece entre contas pertencentes ao 
disponível da mesma empresa. Também está evidente o equívoco ao considerar 
como pagamentos não contabilizados os valores que se referem a titulo de redução 
de saldo devedor, basta uma simples análise aos extratos para se perceber que 
quando um valor fora creditado em um dia no dia seguinte acontecia o estorno do 
mesmo valor levado a débito, portanto, trata-se de apenas uma correção de saldo 
efetuada pelo banco. Quanto às tarifas de manutenção as mesmas estão lançadas 
como despesas do contribuinte, portanto, não há que se falar em pagamentos não 
contabilizados. Em relação à conta bancaria não registrada na escrituração, sendo 
que a movimentação não está registrada isso quer dizer que os cheques também 
não estarão registrados. Os empréstimos efetuados ao contribuinte não podem ser 
considerados como antecipação de receitas uma vez que os mesmos são garantidos 
pelas vendas efetuadas com cartão de crédito, e antecipação de vendas se dá 
somente quando um determinado comprador paga antecipadamente pela 
mercadoria para uma entrega futura. Os registros das saídas por cartão lançados a 
vista, que posteriormente são creditados na conta corrente também não podem ser 
considerados como antecipação de receitas e há que se considerar que ICMS 
relativo às vendas efetuadas pelo cartão é registrado no momento em que a mesma 
ocorre, pois como sabemos todas as vendas efetuadas pelo contribuinte são 
registradas pelo ECF. 

Face ao exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por fundar-se 
em fatos que não autoriza a conclusão de sua ocorrência face à decisão deste 
conselho em sentido contrário, arguida pela REFAZ; e não acolho o pedido de 
desentranhamento dos memoriais por cerceamento ao direito de defesa da Fazenda 
Pública, arguida pela REFAZ.  E no mérito, em reexame necessário, voto por 
modificar a decisão de primeira instância e julgar improcedente o auto de infração de 
nº 2007/005120 e absolver o sujeito passivo, da imputação que lhe faz o valor de 
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R$245.759,89 (duzentos e quarenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e nove reais 
e oitenta e nove centavos).

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 30 dias do mês de julho de 2008

Presidente

Conselheiro Autor do Voto Vencedor

Representação Fazendária


