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ACORDÃO No 152/2016 
PROCESSO No: 2010/6840/500102 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/002136 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.089 
RECORRENTE: GENTIL CAITANO DA SILVA 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.410.356-2 

 
 

 
EMENTA 
 
 

ICMS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. SUPRIMENTOS ILEGAIS DE CAIXA E 
LANÇAMENTOS INTEMPESTIVOS. CONTA CAIXA. ERRO NO LEVANTAMENTO 
CONTÁBIL. NULIDADE – É nulo a exigência tributária apurada em levantamento 
contábil elaborado com erro ou omissões. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A empresa foi autuada por deixar de recolher o ICMS no valor de R$ 
4.367,18 (quatro mil, trezentos e sessenta e sete reais e dezoito centavos), 
referentes à vendas de mercadorias não escrituradas no livro próprio, presumida 
pela ocorrência de suprimentos ilegais de caixa ( simulação de vendas conforme 
notas fiscais D-1 no 00005, 00028, 00029) e lançamentos intempestivos ( 
postergação de pagamentos), relativo ao período de 08-10-2008 a 31.12.2008, 
conforme constatado por meio do levantamento da conta caixa e cópias dos 
documentos. 
 

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

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento, e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário conforme exigido na inicial, mais acréscimos legais. 
 

Devidamente intimado da sentença de primeira instância, o sujeito 
passivo apresentou recurso voluntário tempestivo, arguindo preliminar de nulidade 
por não obedecer ao que determina o art. 35, § 2º da Lei 1.288/2001, tendo em vista 
que a auditora aponta suprimentos ilegais de caixa ( simulação de vendas ) e 
lançamentos intempestivos ( postergação de pagamentos ) e que para a validade do 
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auto de infração é necessário que aponte com precisão, quanto se refere de 
simulação de vendas e quanto foi de postergação de pagamentos. 
 

Pede ainda, a nulidade do auto de infração por falta de indicação correta 
do período de ocorrência do ato infracional. 
 

No mérito aduz que a autoridade lançadora ao reclassificar o que chamou 
de lançamentos intempestivos, duplicou a saída de numerário do caixa da empresa. 
 

Diz ainda, que o levantamento da conta caixa (lançamentos 
intempestivos), consta que a compra do fundo de estoque de mercadorias ocorreu 
no 09.10.2008 e o lançamento no livro diário ocorreu no dia 19.11.2008, então a 
compra foi lançada no mês de novembro de 2008. 
 

E que ao fazer o levantamento da conta caixa reconstituição, a auditora 
somou todos os lançamentos a crédito no livro razão no mês de novembro de 2008 e 
chegou ao total de R$ 64.063,81 e considerou este valor como pagamentos/saídas. 
Na linha imediatamente inferior do referido levantamento a auditora inseriu o valor de 
R$ 37.124,86 sob o título de lançamento intempestivo. Ocorre que o referido valor já 
está englobado no valor de R$ 64.063,81. 
 

Diante de todo exposto, requer a reforma da sentença de primeira 
instância, para que o auto de infração seja julgado nulo ou improcedente. 
 

A Representação Fazendária, em manifestação de fls. 114/115 pugna 
pela manutenção da sentença de primeira instância. 

 
Convertido o julgamento em diligência, este é enviado ao autor do 

procedimento, para que se manifeste conforme os termos da Resolução no 16/2012 
as fls. 118. 

 
Atendendo a Resolução acima citada, a autuante refaz o levantamento da 

conta caixa reconstituição, anexa cópias do livro diário e apresenta sua 
manifestação em fls. 167/168. 

 
Notificado da manifestação da autuante, o sujeito passivo reitera os 

termos do recurso voluntário, requerendo a reforma da decisão de primeira instância 
e que seja julgado nulo ou improcedente o auto de infração. 

 
Vem então por fim, a manifestação do Representante da Fazenda Pública 

Estadual, que em suas considerações, recomenda para reconhecer do recurso 
voluntário, negar-lhe provimento e julgar pela procedência da reclamação tributária 
estampada no auto de infração em epígrafe.  
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É o relatório. 
 
 
VOTO 

 
A presente demanda refere-se à venda de mercadorias não escrituradas 

no livro próprio, presumidas pela ocorrência de suprimentos ilegais de caixa 
(simulação de vendas) e lançamentos intempestivos (postergação de pagamentos), 
relativo ao período de 08.10.2008 a 31.12.2008. 

 
As pretensões fiscais encontram respaldo nos arts. 44, inciso II, e Art. 3º 

Inc. I; Art. 21 inc. I, alínea “a”, “b” e Art. 22 inc. I, todos da Lei nº 1.287/01, tipificados 
no campo 4.13 do auto de infração. 

 
A penalidade sugerida nos campos 4.15, Art. 48, Inciso III, alínea “a” da 

Lei 1.287/2001 está prevista a época vigente aos fatos de correta aplicação. 
 
Percebe-se que razão assiste ao sujeito passivo, quanto a duplicidade do 

valor de R$ 37.124,86, lançados a débito no levantamento da conta caixa elaborado 
pela atuante no mês de outubro. Tal valor foi lançado a débito no livro contábil do 
sujeito passivo às fls. 110 e 111 no mês de novembro, sendo este incluído no valor 
total de R$ 64.030,01 lançado a débito no levantamento da conta caixa 
reconstituição no mês de novembro. Resulta que, este valor foi novamente lançado 
com o título de lançamentos intempestivos, gerando sobreposição dos valores e erro 
inequívoco no levantamento contábil. 

 
Desta forma, está o auto de infração eivado de vício que contraria o art. 

35, inciso IV, da Lei no 1.288/2001, a seguir: 
 

Art. 35. O auto de infração: 
 
IV – contém em anexo todos os demonstrativos do crédito tributário e 
os documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar. 

 
Como se pode ver, o auto de infração em litígio não contém todos os 

elementos probatórios, tendo em vista o erro já apontado no levantamento da conta 
caixa reconstituição, o que denota claro cerceamento à defesa do sujeito passivo 
preconizado no art. 28, inciso II, da Lei no 1.288/2001, assim descrito: 

 
Art. 28. É nulo o ato praticado: 
 
(...) 
 
II – com cerceamento de defesa. 
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Diante do exposto, conheço do recurso apresentado, dou-lhe provimento 
e rejeito a decisão singular, para votar pela NULIDADE do auto de infração nº 
2010/002136, tornando extinto o processo sem julgamento de mérito. 

 
 

DECISÃO 
 

 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 

unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do auto de infração por erro no 
levantamento, arguida pelo relator João Alberto Barbosa Dias e julgar extinto o 
processo sem julgamento de mérito. O Senhor Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública Estadual e recomenda o refazimento dos 
trabalhos de auditoria, conforme prevê o Regimento Interno. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros João Alberto Barbosa Dias, Osmar Defante, Ademar 
Andrade de Oliveira, Regina Alves Pinto e Felipe Falcão de Lima. Presidiu a sessão 
de julgamento aos oito dias do mês de novembro de 2016, o conselheiro Suzano 
Lino Marques. 

 
 
Plenário do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, Palmas – TO, 

19 dias do mês de dezembro de 2016. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

João Alberto Barbosa Dias 
Conselheiro Relator 


