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ACÓRDÃO Nº. : 358/2010
PROCESSO Nº. : 2010/6670/500110
REEXAME NECESSÁRIO : 2.927
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA.
INSC. ESTADUAL : 29.392.569-0

EMENTA: Levantamento da Conta Caixa. Autuação de Estabelecimento Filial. 
Inaplicabilidade – A utilização de levantamento na apuração de infrações fiscais sem 
observância à correta técnica de auditoria torna improcedente a autuação.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração 2010/000222 e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz o valor de R$ 205.003,49 (duzentos e cinco mil, três reais e 
quarenta e nove centavos), referente ao campo 4.11. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha 
e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 26 dias do mês de 
outubro de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada no valor de R$ 205.003,49 (duzentos e cinco mil e 
três reais e quarenta e nove centavos), referente a omissão de vendas apuradas 
através do levantamento da conta caixa, relativo ao período de 01/05 a 31/12/2006. 
Os fatos que deram origem ao lançamento do crédito tributário tem por base as 
transferências de caixa nos valores de R$ 1.250.000,00 e R$ 100.000,00, conforme 
descrição dos lançamentos contábeis.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação, argüiu preliminar de nulidade 
do auto de infração por não estar o mesmo lastreado em elementos sólidos e 
embasado em boa técnica de auditoria, diz, também, que empresas que possuem 
filiais efetuam pagamentos e transferências de numerários entre as mesmas, sendo 
que tal fato encontra-se dentro dos conceitos da contabilidade, diz, também, que o 
auditor laborou em erro, pois o levantamento da conta caixa reconstituição não pode 
ser efetuado em filial, portanto, entende ser nulo ou improcedente o auto de infração.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração nulo.
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A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte manifestou-se solicitando o 
acatamento da decisão de primeira instância pelo COCRE.

Em despacho de folhas 57, a chefe do CAT, considerando que o valor do 
crédito tributário considerado inexigível do contexto 4.1 supera o valor de alçada, 
submete o feito ao duplo grau de jurisdição, nos termos do Art. 58, da Lei 
1.288/2001, determinando o julgamento do mesmo pelo COCRE.

Visto, analisado e discutido o presente processo, que exige ICMS por meio do 
levantamento da conta caixa. Conforme se vislumbra nos autos o estabelecimento 
autuado trata-se de uma filial, e o manual de auditoria da Secretaria da Fazenda do 
Tocantins prevê que o levantamento da conta caixa deve abranger a todos os 
estabelecimentos, portanto, o levantamento utilizado não se presta ao caso em tela. 

Pelo exposto, em reexame necessário, voto modificando a decisão de 
primeira instância, para julgar improcedente o auto de infração 2010/000222 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$ 205.003,49 
(duzentos e cinco mil, três reais e quarenta e nove centavos), referente ao campo 
4.11.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 19 
dias do mês de novembro de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


