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ACÓRDÃO Nº:464/2009
PROCESSO Nº: 2007/6640/500845 
REEXAME NECESSÁRIO: 2300
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO: ARAGUAÍNA COM. DE ARMARINHOS LTDA

EMENTA: ICMS – Exigência Fiscal Embasada em Levantamento da Conta Caixa –
Reconstituição - É nulo o lançamento que adota levantamento inadequado para provar 
a infração denunciada.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por unanimidade, 
acolher a preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão da determinação da 
matéria tributável, por utilização de levantamento inadequado para provar a infração 
denunciada, arguida pela Recorrente, e julgar extinto o processo sem julgamento de 
mérito. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública e sugere que sejam refeitos os trabalhos de auditoria, lavrando-se outro auto, 
se for o caso. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Juscelino 
Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro e João Gabriel 
Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 02 de abril 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$ 
30.931,19 (trinta mil, novecentos e trinta e um reais e dezenove centavos), referente a 
ocorrência de omissão de saídas de mercadorias tributadas em decorrência de 
suprimentos de caixa não comprovados, constatado através do levantamento da conta 
caixa, relativo ao período de 01.01.2004 à 31.12.2005, contido nos contextos 4 e 5 dos 
autos. 

O contribuinte não apresenta impugnação, e termo de revelia foi juntado aos 
autos, em 22/01/2008, fls. 85 dos autos.

Sentença foi lavrada, dizendo que o contribuinte foi intimado, via postal, 
decorrido o prazo sem que tenha apresentado sua defesa, incorrendo em revelia em 
22/01/2008. No dia 24/01/2008, foi aberto o processo nº 2008/9540/500131 da 
Delegacia Regional Tributária de Araguaína, constando a impugnação da autuada. Nos 
termos do art. 47 da Lei nº 1.288/2001, o sujeito passivo é considerado revel, 
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presumindo-se verdadeiro o crédito fiscal exigido, passando-se a análise das matérias 
de direito, de acordo com o art. 57 do mesmo diploma legal. E, nos termos do parágrafo 
único do art. 49 da Lei nº 1.288/2001, não conhece da impugnação apresentada, em 
razão da intempestividade da mesma. O auto de infração está embasado no 
levantamento da conta caixa – reconstituição, onde se exige ICMS pela presunção de 
saídas de mercadorias tributadas e não registradas nos livros próprios. Da análise dos 
autos, constatou-se que os valores das vendas à vista no razão estão em duplicidade, 
bem como as vendas à vista no livro razão que estão sem documento fiscal, os quais 
serviriam para suprir o saldo escritural do caixa, portanto, correta a exigência fiscal. 
Mas, que não foi deduzida a redução de 29,41% da base de cálculo, que a autuada tem 
direito. Quanto ao contexto 4, passa o valor originário do imposto para R$9.831,17 e do 
contexto 5, passa para R$ 12.003,15, 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, diz que o auto de infração é nulo de pleno 
direito, pois, contraria a evidência dos atos praticados pela empresa.  Fala da 
presunção de suplementação de caixa, mas, a auditoria não conseguiu provar esses 
fatos, uma vez que os lançamentos contábeis comprovam suas receitas e despesas 
compatíveis com as operações mercantis. Que no exercício de 2004, não foi 
considerado a IDNR, relativo ao mês 07/2004, no valor de R$ 10.453,30 e no mesmo 
período um suprimento indevido, gerando o auto de infração de R$ 13.927,14. Quanto 
ao exercício de 2005, relativamente à presunção de suplementação de caixa, o que 
ocorreu na verdade foi falta de análise da documentação para subsidiar os lançamentos 
da auditora fiscal. Roga pela absolvição da empresa. 

A Representação Fazendária, em resposta ao recurso voluntário, recomenda a 
manutenção da sentença de primeira instância, que julgou procedente em parte.

Em análise aos autos, verifica-se que o procedimento fiscal realizado embasa-se 
em levantamento da conta caixa – reconstituição, face a ocorrência de suprimentos 
ilegais de caixa, durante o período de 2004 e 2005.

Dos documentos acostados aos autos, em especial o livro diário juntado, verifica-
se que este levantamento não foi o mais apropriado para constatar a infração, 
motivadora da ação fiscal. O ideal seria um levantamento específico, aonde chegaria ao 
efetivo fato denunciado na peça básica.
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Com essas considerações, resolvi acatar a preliminar de nulidade do lançamento 
do auto de infração, por imprecisão na determinação da matéria tributável, por utilização 
de levantamento inadequado para provar o fato delituoso, argüido pelo contribuinte.  

Diante do exposto, acolho a preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão 
da determinação da matéria tributável, por utilização de levantamento inadequado para 
provar a infração denunciada, arguida pela Recorrente, e julgo extinto o processo sem 
julgamento de mérito.

É o voto.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 11 dias do mês de agosto de 2009.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


