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RECORRIDA: 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. LEVANTAMENTO 
SUPRIMENTO DE CAIXA NÃO COMPROVADO. LEVANTAMENTO IMPRÓPRIO. 
NULIDADE – É nulo o auto de infração em que o seu histórico e o levantamento 
elaborado não guardam correlação.

 
 

RELATÓRIO 
 
 

O contribuinte foi autuado por deixar de recolher ao 
valor de R$ 1.916,96 (mil
centavos), devido a suprimento de caixa não comprovado, relativo ao período de 
01/01/2007 a 30/06/2007, conforme levantamento da conta caixa e cópias em 
anexo. 

 
Intimado do auto de infração, o sujeito passivo comparece aos autos 

aduzindo que a auditora cometeu um equívoco em desconsiderar valores do Livro 
Diário. Diz que a empresa é familiar, e que o marido vendo as
algumas cabeças de gado bov
financeira. 

 
Alega que o empréstimo se comprova de acordo com a sua declaração de 

Imposto de Renda de pessoa física, e que o valor do empréstimo R$ 30.000,00, foi 
desconsiderado no Livro Diário. E que 
seu marido. 

 
Fez juntada de declaração de firma individual

imposto de renda, livro diário e demais documentos (fls. 22/49)
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

039/2012 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.007 

2010/6140/500988 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/002402 

M. L. DE SOUZA BOTELHO – ME
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.068.980-5 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. LEVANTAMENTO DA CONTA CAIXA – RECONSTITUIÇÃO. 
SUPRIMENTO DE CAIXA NÃO COMPROVADO. LEVANTAMENTO IMPRÓPRIO. 

É nulo o auto de infração em que o seu histórico e o levantamento 
elaborado não guardam correlação. 

O contribuinte foi autuado por deixar de recolher ao 
valor de R$ 1.916,96 (mil e novecentos e dezesseis reais e noventa e seis 
centavos), devido a suprimento de caixa não comprovado, relativo ao período de 
01/01/2007 a 30/06/2007, conforme levantamento da conta caixa e cópias em 

timado do auto de infração, o sujeito passivo comparece aos autos 
aduzindo que a auditora cometeu um equívoco em desconsiderar valores do Livro 
Diário. Diz que a empresa é familiar, e que o marido vendo as dificuldades desfez de 
algumas cabeças de gado bovino para emprestar à empresa e salvar sua situação 

Alega que o empréstimo se comprova de acordo com a sua declaração de 
Imposto de Renda de pessoa física, e que o valor do empréstimo R$ 30.000,00, foi 
desconsiderado no Livro Diário. E que o referido valor já fora pago pela empresa ao 

Fez juntada de declaração de firma individual, certidão de casamento, 
imposto de renda, livro diário e demais documentos (fls. 22/49). 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

ME 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

RECONSTITUIÇÃO. 
SUPRIMENTO DE CAIXA NÃO COMPROVADO. LEVANTAMENTO IMPRÓPRIO. 

É nulo o auto de infração em que o seu histórico e o levantamento 

O contribuinte foi autuado por deixar de recolher ao Tesouro Estadual o 
novecentos e dezesseis reais e noventa e seis 

centavos), devido a suprimento de caixa não comprovado, relativo ao período de 
01/01/2007 a 30/06/2007, conforme levantamento da conta caixa e cópias em 

timado do auto de infração, o sujeito passivo comparece aos autos 
aduzindo que a auditora cometeu um equívoco em desconsiderar valores do Livro 

dificuldades desfez de 
empresa e salvar sua situação 

Alega que o empréstimo se comprova de acordo com a sua declaração de 
Imposto de Renda de pessoa física, e que o valor do empréstimo R$ 30.000,00, foi 

ferido valor já fora pago pela empresa ao 

certidão de casamento, 
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A julgadora conheceu da impugnação e negou-lhe provimento, julgando 

procedente o auto de infração, em sua integralidade, acrescido das cominações 
legais. 

 
Intimado da sentença de primeira instância, o contribuinte apresentou 

tempestivamente recurso voluntário, reiterando as alegações feitas em sede de 
impugnação. 

 
A Representação Fazendária, em sua manifestação, pede que o auto seja 

convertido em diligência para que o autuante ou seu substituto, no prazo de dez 
dias, anexe aos autos o comprovante de lançamento contábil, os livros Razão e 
Diário, cópias do extrato bancário do emprestador, relatório circunstanciado dos 
fatos que porventura detectar irregularidades e documento físico da contabilidade 
referente ao pagamento efetuado de empréstimo contraído pela empresa para com 
o emprestador. 

 
Em despacho, o chefe do CAT, determina que os autos sejam 

encaminhados ao seu titular ou substituto para cumprimento das diligências 
requeridas pela Representação Fazendária. 

 
Em manifestação às fls.68, a autora do procedimento informa que em 

atendimento ao despacho intimou o contribuinte para apresentar as documentações 
solicitadas, porém, o mesmo não atendeu a nenhum item requerido na intimação. 

 
Às fls.70, em nova manifestação, a Representação Fazendária 

recomenda que seja mantida a sentença prolatada em primeira instância, a julgar 
pela procedência do auto. 

 
Em síntese, é o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 

O auto de infração em análise se refere a suprimento de caixa não 
comprovado, relativo ao período de 01/01/2007 a 30/06/2007, conforme 
demonstrado em levantamento da conta caixa. 

 
Visto, analisado e discutido os autos, foi possível constatar que o histórico 

do auto de infração se refere a suprimento de caixa não comprovado, mas o 
levantamento fiscal elaborado para a comprovação da infração foi o levantamento da 
conta caixa- reconstituição. 

 
Ocorre que, no momento em que a autoridade fiscal detecta a ocorrência 

de suprimento ilegal de caixa, ela deve autuar diretamente o valor, que será 
considerado como omissão de vendas de mercadorias, nos termos do art. 21, inciso 
I, alínea “b”, da Lei 1.287/2001, in verbis: 

 
Art. 21. Presume-se ocorrido o fato gerador do imposto, salvo prova 
em contrário: 
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I – o fato de a escrituração indicar: 
(...) 
 
b) suprimentos de caixa não comprovados; 

 
Quando o auditor fiscal transporta o valor encontrado de suprimento de 

caixa, de origem desconhecida, para o levantamento da conta caixa-reconstituição 
ele sucumbe em erro, pois havendo saldo de caixa na empresa, esse valor irá 
“preencher” a lacuna do valor encontrado como suprimento de caixa não 
comprovado, levando a constatação de que não houve omissão de saídas ou que 
houve uma omissão em valor menor do que o valor real do suprimento constatado. 

 
Dessa forma, o trabalho realizado pela autoridade fiscal deve ser anulado. 
  
Por todo o exposto, voto reformando a decisão de primeira instância, para 

que seja julgado nulo o presente auto de infração. 
 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuinte e Recursos Fiscais, por unanimidade, 
acolher a preliminar de nulidade da reclamação tributária, arguida pela conselheira 
relatora, tendo em vista que não há correlação entre o levantamento fiscal e o 
histórico do auto de infração e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. O 
Sr. Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública e 
sugere que seja refeito os trabalhos de auditoria, conforme prevê o Regimento 
Interno. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fernanda Teixeira 
Halum, João Gabriel Spicker, Deides Ferreira Lopes e Luiz Carlos da Silva Leal. 
Presidiu a sessão de julgamento aos 09 dias do mês de abril de 2012, o conselheiro 
Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, aos 19 dias do mês de abril de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Fernanda Teixeira Halum 
Conselheira Relatora 


