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                                                                                       Contencioso Administrativo-Tributário 
 

  
ACORDÃO No                                                                                                                                  
PROCESSO No: 

091/2017 
2014/6830/500561 

RECURSO VOLUNTÁRIO No:  8.415 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2014/001609 
RECORRENTE: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 

VALDOMIRO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR ME 
29.065.053-4 

RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. SIMPLES NACIONAL. SUPRIMENTO ILEGAL DE CAIXA SEM A 
RECOMPOSIÇÃO DA CONTA.  NULO – A falta da reconstituição da conta caixa 
com os lançamentos do suprimento ilegal nulifica o lançamento. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do Auto 
de Infração no 2014/001609, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 
referente à falta de recolhimento de ICMS AÇÃO FISCAL SIMPLES NACIONAL do 
ano de 2012. 

 
Foi anexado aos autos o levantamento do suprimento de caixa não 

comprovado, livro caixa da empresa, declaração de inexistência de conta para 
movimentação financeira, intimação simples nacional e comprovante de 
movimentação financeira, fls. 04 a 55. 

 
O autuado foi intimado por Ciência Direta em 15/07/2014 (fls. 03), e 

apresentou impugnação tempestivamente com as seguintes alegações; que em 
função das impugnações a outros Autos de Infração e com fundamento em provas 
contundentes, requer Revisão Geral de todos os documentos acostados e enviados 
ao Fisco; quanto a falta de justificativa de lançamentos contábeis, foi anexado 
provas que os lançamentos "extra razão”, conta por conta, são de correções e não 
de apropriação e ao final pede sua impugnação. 

 
A julgadora de primeira instância em sentença proferida as fls. 60 a 62 

aduz; a presente demanda refere-se à omissão de receitas provenientes de caixa 
não comprovado; a impugnante requer revisão geral sem apontar, especificamente, 
os pontos que entende não estarem corretos; os documentos juntados comprovam o 
ilícito descrito na inicial aonde foram detectados suprimentos de caixa não 
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comprovados pelo sujeito passivo; Comprovado está que o sujeito passivo 
descumpriu a legislação tributária ao deixar de recolher Crédito Tributário e por isso, 
é legitima a exigência tributária e julga pela sua procedência. 

 
O Autuado foi intimado por ciência direta em 27/09/2016, fls. 64, e 

apresentou recurso tempestivamente às fls. 65 e 66, não concorda com a sentença 
de 1º instancia e alega que em função das impugnações a outros Autos de Infração, 
e com fundamento em provas contundentes, requer Revisão Geral de todos os 
documentos acostados e enviados ao Fisco; Quanto a falta de justificativa de 
lançamentos contábeis, foi anexado provas que os lançamentos "extra razão”, conta 
por conta, são de correções e não de apropriação e ao final pede seu cancelamento. 

 
Em parecer as fls. 68 e 69 a Representação Fazendária entende que, dá 

análise aos autos, que a recorrente alega através das provas juntadas nas fls. 52 a 
55, que no fechamento anual fora detectado que as contas estavam com saldos 
devedores, quando o correto era credor, conseqüentemente com pagamentos 
alocados indevidamente e sem correspondente previsão e para efetuar correção se 
fez lançamentos devolvendo o saldo das mesmas à conta caixa, conforme "extrato 
razão", pedindo assim o cancelamento, nulidade ou exclusão do Auto de Infração.  

 
Verifica-se que não há Livro Razão e os documentos que serviram de 

lançamento para comprovar alegação de pagamento indevido e seu estorno não 
foram juntadas ao Auto as provas que refutariam o lançamento e opina pela 
PROCEDÊNCIA do Auto de Infração. 

 
 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
O crédito tributário constituído contra o sujeito passivo identificado na 

peça inicial, trata-se de presunção de ocorrência de fato gerador do ICMS, 
demonstrado pelo levantamento de suprimento ilegal de caixa durante o ano de 
2012. 

 
Em analise aos processos, constata-se que o Autor não apresenta todas 

as provas necessárias para demonstrar a infração cometida.  
 
Deste modo, entendo que o processo não atende todos os requisitos 

materiais para a devida materialização e o autor do procedimento não logrou êxito 
na comprovação do ilícito descrito no processo, diante do exposto, voto pela 
nulidade do auto de infração, por cerceamento a defesa, em razão do art. 35, inciso 
IV, da Lei 1.288/2001. 
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DECISÃO 
 
 

O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 
processo, decidiu, por unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do auto de 
infração, por cerceamento a defesa em razão do art. 35, inciso IV, da Lei 
1.288/2001, arguida pelo conselheiro relator e julgar extinto o processo sem 
julgamento de mérito. O Senhor Hyun Suk Lee fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública Estadual e solicitou o refazimento dos trabalhos de auditoria, conforme prevê 
o Regimento Interno. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ricardo 
Shiniti Konya, Edson José Ferraz, Heverton Luiz de Siqueira Bueno, Josimar Júnior 
de Oliveira Pereira, José Cândido de Moraes e Osmar Defante. Presidiu a sessão de 
julgamento aos doze dias do mês de maio de 2017, o conselheiro Suzano Lino 
Marques. 

 
 
Plenário do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, em Palmas -

TO, aos vinte e seis dias do mês de maio de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

Ricardo Shiniti Konya 
Conselheiro Relator 


