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ACÓRDÃO Nº: 81/2009
PROCESSO Nº: 2004/6670/500004
RECURSO VOLUNTÁRIO: 5.586
RECORRENTE: COLINASTEL MODAS LTDA 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Conta Caixa. Omissão de Saídas. Lançamentos Intempestivos. Método 
Impróprio de Auditoria. Nulidade - É nulo o lançamento quando baseado em 
levantamento elaborado com utilização de método de auditoria impróprio para 
apurar crédito tributário, por autuar diretamente a soma dos valores referentes 
aos lançamentos intempestivos constantes dos formulários.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do lançamento por utilização de 
método de auditoria impróprio para apurar crédito tributário, arguida pelo 
Presidente, e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. O Sr. Gaspar 
Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, 
Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker e Juscelino Carvalho de Brito. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 25 de março de 2009, o conselheiro Mário 
Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor DE R$ 
7.334,73 (sete mil, trezentos e trinta e quatro reais e setenta e três centavos), pela 
falta de emissão de nota fiscal de saída, durante o exercício de 2001, conforme 
constatado através do Levantamento da Conta Caixa.

A autuada foi intimada, por ciência direta, apresentando impugnação 
tempestiva. 

A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração procedente, 
condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
7.334,73 (sete mil, trezentos e trinta e quatro reais e setenta e três centavos), com 
os acréscimos legais.

Ciente da decisão prolatada a empresa apresentou recurso voluntário a 
este conselho, não argüiu preliminar e no mérito alega que inexiste a omissão de 
saídas visto que as notas fiscais de entradas foram lançadas dentro do prazo 
legal; que a legislação prevê um prazo de até cinco anos para o 
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aproveitamento de crédito do ICMS originado nas operações antecedentes, desde 
que observadas as normas da legislação tributária estadual. 

A REFAZ manifesta-se pela confirmação da decisão prolatada em primeira 
instância. 

O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais acolheu o pedido de 
diligência argüida pela Conselheira Maria da Guia Costa Mascarenhas, para que 
os autos retornem a Delegacia de Colinas, e o autor do procedimento ou outro 
agente do fisco designado, faça levantamento de reconstituição da conta caixa 
relativo ao processo supra citado,  não sendo atendida a solicitação. 

O chefe do CAT emite Despacho retornando o processo à Delegacia da 
Receita de Colinas do Tocantins, para que seu titular providencie o cumprimento 
da Resolução nº 028/2005 do COCRE, no sentido único de determinar a 
realização do Levantamento da Conta Caixa, no período de 01.01.2001 a 
31.12.2001, abstendo-se de Termo de Aditamento.

O autor do procedimento refez o levantamento conta caixa- constituição, 
solicitado na resolução e apresenta levantamento especial com demonstrativo 
mensal, constatando omissão correspondente ao giro comercial de R$ 61.118,97, 
Base de Cálculo reduzida R$ 43.145,49, alíquota 17% e ICMS R$ 7.334,75. 

Inicialmente acolho a preliminar de nulidade do lançamento por utilização 
de método de auditoria impróprio para apurar crédito tributário, arquida pelo 
Presidente, por entender que o levantamento não foi elaborado de acordo com a 
Portaria/SEFAZ nº 884/2006. Verifica-se que, para comprovar a ocorrência do 
ilícito o agente fiscal elaborou levantamento da conta Caixa utilizando de meios 
que não foram apropriados, autuando diretamente a soma dos valores referentes 
aos lançamentos intempestivos constantes dos formulários, não os valores das 
omissões de saídas apuradas no levantamento, como determina a portaria, a 
qual, nos artigos 1º e 2º, orienta que os valores constantes dos formulários que 
compõem o levantamento, destinados a relacionar os lançamentos intempestivos, 
pagamentos não contabilizados e suprimentos ilegais, deverão ser transportados 
para o levantamento reconstituição conta caixa e apuradas as possíveis omissões 
de saídas 

Portanto, não restou demonstrada a ocorrência do fato gerador do tributo 
ou da obrigação tributária. Diante do exposto, voto pelo acolhimento da preliminar 
de nulidade do lançamento por utilização de método de auditoria 
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impróprio para apurar crédito tributário, argüida pelo Presidente, e julgar extinto o 
processo sem julgamento de mérito.

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

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


