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ACÓRDÃO Nº: 68/2009
PROCESSO Nº: 2008/6640/500356          
REEXAME NECESSÁRIO: 2433
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: IRMÃOS GRAZIANI LTDA.

EMENTA: ICMS. Exigência Tributária por Constatação de Suprimentos Ilegais de 
Caixa. Aplicação Indevida do Levantamento Fiscal. Nulidade - Há que ser julgado 
nulo o lançamento do crédito tributário embasado em levantamento da conta 
caixa – reconstituição, elaborado em filial.     

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira 
instância, que julgou nulo o lançamento no valor de R$141.858,03 (cento e 
quarenta e um mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e três centavos). 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, Raimundo Nonato Carneiro e João Gabriel 
Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 04 de março de 2009, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa supra citada foi autuada a pagar ICMS, na importância de 
R$141.858,03 (cento e quarenta e um mil, oitocentos e cinqüenta e oito reais e 
três centavos), decorrente de omissão de saídas de mercadorias tributadas, 
caracterizada por suprimentos ilegais de caixa (independente da existência de 
saldo devedor final), manifesto pelo saldo de contas a receber de clientes, 
lançado a crédito da conta caixa em desacordo com os princípios 
fundamentais de contabilidade geralmente aceitos e sem respaldo documental 
a duplicatas,  constatado através do levantamento da conta caixa, relativo ao 
período de 01.01 à 31.12.2003. 

O contribuinte apresenta sua impugnação, tempestivamente, em 
09/06/2008.

Sentença foi lavrada, onde diz que o sujeito passivo está devidamente 
identificado, foi regularmente intimado, tendo apresentado sua impugnação 
tempestivamente, as autoridades lançadoras do crédito tributário são 
competentes para efetuarem o lançamento. Decorre a exigência fiscal da 
constatação de que a autuada deixou de recolher o ICMS referente a saída de 



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 3 AI 2008/000939

mercadorias tributadas. Fala sobre a existência de um montante muito volumoso 
no caixa da empresa, que deve observar esse saldo de R$ 1.668.918,75, divido 
por 2, para a conta saldo a receber, fls. 24 dos autos. Diante da constatação, 
percebe-se que, no caso, o levantamento conta caixa não é o mais adequado 
para detectar a realização ou não de lançamentos que caracterizem a presunção 
de ocorrência do fato gerador do imposto, e conseqüente omissão de saídas, 
visto que a escrituração não tem consistência contábil, e pelos procedimentos de
auditoria na reconstituição da conta caixa poderá não haver identificação de 
omissão de saídas. Diante do exposto, julga nulo o auto de infração.  

A Representação Fazendária manifesta-se recomendando a manutenção 
da sentença de primeira instância, pela nulidade do auto de infração.

O agente do fisco laborou com falhas o levantamento embasador do 
procedimento fiscal, pois, o levantamento da conta caixa – reconstituição, não 
pode ser efetuado numa filial da empresa autuada. Esse procedimento, somente 
poderia ser efetuado na matriz da empresa. Por ser um levantamento contábil. 

Neste caso, poderia utilizar um levantamento de natureza apenas fiscal, 
pois, a matriz e filiais tem pagamento do ICMS em separado. O levantamento 
realizado, no presente feito, e todos os que tenham natureza contábil, abrange 
todo contexto da empresa, no caso, matriz e filiais.  

Outro agravante, é que os agentes do fisco incorreram em mais uma falha, 
pois, levantaram 2 (dois) levantamentos da conta caixa – reconstituição para o 
mesmo exercício, ocorrendo duplicação de lançamento de créditos tributários. O 
auto de infração nº 2008/000938.  

Com essas considerações, entendo que deve ser acatada a sentença 
prolatada em primeira instância que julgou nulo o processo e ratificado pela 
Representação da Fazenda Pública.

De todo exposto, no mérito, em reexame necessário, confirmo a decisão de 
primeira instância, que julgou nulo o lançamento no valor de R$141.858,03 (cento 
e quarenta e um mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e três centavos).

É o voto. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
28 dias do mês de abril de 2009.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


