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ACÓRDÃO No: 099/2016 
PROCESSO No: 2013/6020/500011 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.583 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/000211 
INTERESSADO:  ÁGUA SANTA CLARA IND. E COM. DE 

BEBIDAS LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 
RECORRENTE: 

29.048.593-2 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL  

 
 

EMENTA 
 
 

ICMS. CONTA CAIXA. SUPRIMENTO DE CAIXA NÃO COMPROVADO. 
PRESUNÇÃO DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. COMPROVAÇÃO DA 
ORIGEM DOS RECURSOS. IMPROCEDÊNCIA – É improcedente a reclamação 
tributária quando resta comprovado nos autos, a origem dos recursos destinados ao 
suprimento de caixa, descaracterizando, assim, o ilícito fiscal descrito no auto de 
infração. 
 
 

RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
de infração nº 2013/000211 contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 
referente às saídas de mercadorias tributadas, não registradas no livro próprio, 
conforme foi constatado por meio do levantamento caixa; suprimento de caixa não 
comprovado, no período de 01/01/2009 a 31/12/2010. 

 
Foram anexados: Levantamento da conta caixa-reconstituição e relação 

de suprimentos a serem comprovados do livro razão. 
 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal em 

21/03/2013 (fls. 043), para apresentar impugnação ou pagar o crédito tributário 
reclamado, apresentou impugnação tempestiva em 09/04/2013 (fls.044/279), 
alegando não se tratar de saídas de mercadorias, mas sim de despesas com 
pagamento de várias contas e pede que seja julgado nulo o auto de infração. 

 
Os autos foram devolvidos a autora do procedimento ou seu substituto 

legal para manifestar-se quanto as alegações da defesa e rever o lançamento (fls. 
283/284). 
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A autora do procedimento alega que os registros efetuados nos autos, 
não estão corretamente contabilizados, sem a devida vinculação documental e 
sugere a nulidade que seja julgado nulo o auto de infração, devido não está 
consistente e inapropriado para dar continuidade do feito (fls. 286/288). 

 
A presente lide se refere à exigência de ICMS, referente as saídas de 

mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio, conforme foi constatado 
por meio de levantamento caixa, suprimento de caixa não comprovado, no período 
de 01/01/2009 a 31/12/2010. 

 
O julgador de primeira instância em sentença proferida as fls. 290/292 

aduz que; 
 
O sujeito passivo está devidamente identificado no auto de infração, a 

intimação é válida, por cumprirem os mandamentos do artigo 22, a impugnação ao 
auto de infração é tempestiva por ser apresentada dentro do prazo legal previsto no 
artigo 26 e foi apresentada por advogado nos termos do caput do artigo 20, todos da 
Lei nº 1.288/01. 

 
O  sujeito passivo ao ser intimado do auto de infração, tempestivamente 

comparece aos autos apresentando impugnação tempestiva em 21/03/2013 
(044/279), alegando não se tratarde saídas de mercadorias, mas sim de despesas 
com pagamento de várias contas e pede que seja julgado nulo o auto de infração. 

 
Os autos foram devolvidos a autora do procedimento ou seu substituto 

legal para manifestar quanto as alegações da defesa e rever o lançamento (fls. 
283/284).A autora do procedimento manifesta que os registros efetuados nos autos, 
não estão corretamente contabilizados, sema devida vinculação documental e pede 
que seja julgado nulo o auto de infração, devido não está consistente e inapropriado 
para dar continuidade do feito (fls.286/288). 

 
Sendo assim, entendo que o levantamento elaborado não está de acordo 

com as técnicas de auditoria, elaborado com erro na determinação da infração e a 
consequente nulidade do auto de infração por estar em desacordo com os requisitos 
estabelecidos na legislação tributária estadual nos termos do disposto do artigo 28, 
inciso IV da Lei nº 3.018/2015 que alterou a Lei nº 1.288/01. 
 

Ante o exposto, julgou NULO o auto de infração nº 2013/000211 (fls. 
02/03), conforme disposto no artigo 29 da Lei nº 1.288/01. 

 
Em virtude da nulidade, não foi analisado o mérito deste contencioso. 

ABSOLVENDO o sujeito passivo ao pagamento do CRÉDITO TRIBUTÁRIO, 
conforme valores indicados nos campos abaixo: 
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Campo 4.11 do auto de infração – No valor de R$ 247.238,64 (duzentos e 
quarenta e sete mil, duzentos e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos), com 
a penalidade do campo 4.15, mais os acréscimos legais. 

 
Campo 5.11 do auto de infração – No valor de R$ 163.121,22(cento e 

sessenta e três mil, cento e vinte e um reais e vinte e dois centavos), com a 
penalidade do campo 5.15, mais os acréscimos legais. 

Em manifestação as fls292/295 a representação fazendária enfatiza que 
os levantamentos fiscais adotados, devem sustentar a presunção de modo que não 
haja dúvida quanto a ilicitude da exigência fiscal. 

Considerando que a própria autuante, coloca em dúvida se o 
procedimento adotado foi o mais correto, tendo em vista fatos superveniente ao 
auto, entende acertada a decisão do Julgador singular Finda por recomendar a 
manutenção da decisão singular que julgou pela Nulidade do Auto de Infração. 

Intimado da manifestação da representação fazendária  o sujeito passivo 
as fls. 296/297 manifesta-se ratificando os fundamentos do pleito da nulidade. 
 

É o relatório. 
 
 
 

VOTO 
 
 

O auto de infração em análise refere-se a saídas de mercadorias 
tributadas e não registradas no livro próprio, conforme foi constatado por meio do 
levantamento caixa, suprimento de caixa não comprovado, no período de 
01/01/2009 a 31/12/2010. 

 
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: 
 
I – o fato de a escrituração indicar: 
(...) 
 
b) suprimentos de caixa não comprovados; 
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Como prova os demonstrativos utilizados, na técnica de auditoria, deveria 
ser apresentado provas mais robustas que caracterizasse o suprimento uma vez que 
o ônus da prova cabe ao Autuante. Necessário se torne verificar a origem dos 
Suprimentos, e não ficar restrito ao argumento que os valores foram lançados pelos 
valores totais por mês pelo contador como “reforço de caixa”.  
 

No entanto, depois de chamado aos autos para se manifestar sobre a 
reclamação tributária, o autuante, em despacho de fls. 286/288, informa que 
elaborou novos levantamentos fiscais, incluindo créditos de ICMS relativos às 
vendas canceladas, e as diferenças anteriormente constatadas deixaram de existir, 
por isso, se manifesta pela improcedência do crédito tributário, apoiado nos novos 
levantamentos fiscais (fls. 976/1004), cópias do livro de apuração do ICMS (fls. 
1005/1024), cópias dos documentos auxiliares das notas fiscais eletrônicas – 
DANFE, de entrada, fls. (fls. 1025/1038) e cópias do registro de entradas (fls. 
1039/1042). 

 
Desta forma, não há como manter a exigência fiscal contida no auto de 

infração. 
 

Como se trata de reexame necessário em que foi julgado nulo o Auto de 
Infração. Tem-se nos autos, conforme supracitado, documentos que atestam a 
inexistência dos débitos e assim e, por conseguinte a sustentação do presente feito 
como levado a efeito. 

 
Destarte, pelos elementos probatórios carreados aos autos, inclusive com 

a declaração do próprio autuante, em que os valores ora questionados através do 
presente Auto de Infração deixaram de existir com a retificação dos levantamentos 
fls. 974/1004.  

 
Neste sentido, observa-se que o caso posto a julgamento encontra 

solução nas provas carreadas aos autos, vez que se torna incontroverso, por meio 
de documento idôneo suficiente a demonstrar a origem dos recursos destinados ao 
suprimento de caixa, o que descaracteriza o ilícito fiscal objeto da presente 
reclamação tributária. 
 

 A presença das precitadas inexatidões, inquestionavelmente, dá causa à 
fragilidade do lançamento por defeito de estrutura, estampada, como já dito, pela 
divergência entre os elementos que compõem o libelo basilar, cuja harmonia é 
indispensável à correta configuração desse ato jurídico-administrativo. 
 

Por tais razões, o legislador, a fim de evitar erros ou interpretações 
equivocadas, bem como facilitar o entendimento do destinatário da norma tributária, 
baliza no artigo 35 da Lei 1.288/01 quais os requisitos mínimos a serem observados 
pelo auditor fiscal no ato da lavratura do auto de infração. 
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Com efeito, entendo que, uma vez ignorados os requisitos elencados na 
norma precitada em inobservância a técnica de auditoria fiscal e legislação tributária, 
e a demonstração com provas robustas do suprimento ilegal, já que nesse caso 
cabe ao Fisco o ônus da prova, acarretou prejuízo insanável na estrutura do 
presente Auto de Infração que por sua vez incorre na IMPROCEDENCIA do feito. 
 

Portanto, voto pela reforma da decisão de primeira instância, para julgar 
pela IMPROCEDÊNCIA do Auto de Infração no 2013/000211, absolvendo o sujeito 
passivo ao pagamento dos créditos tributários nele estampados. 

 

Campo 4.11 do auto de infração – No valor de R$ 247.238,64 (duzentos e 
quarenta e sete mil, duzentos e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos), com 
a penalidade do campo 4.15, mais os acréscimos legais. 

 
Campo 5.11 do auto de infração – No valor de R$ 163.121,22(cento e 

sessenta e três mil, cento e vinte e um reais e vinte e dois centavos), com a 
penalidade do campo 5.15, mais os acréscimos legais. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
maioria, em reexame necessário, reformar a decisão de primeira instância, para 
julgar improcedentes as reclamações tributárias constante do auto de infração no 
2013/000211 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de 
R$ 247.238,64 (duzentos e quarenta e sete mil, duzentos e trinta e oito reais e 
sessenta e quatro centavos), R$ 163.121,22 (cento e sessenta e três mil, cento e 
vinte e um reais e vinte e dois centavos), referente aos campos 4.11 e 5.11, 
respectivamente. Os (as) Senhores (as) Carlos Gabino de Souza Júnior e Edilene 
Miriam de Souza fizeram sustentação oral pelo sujeito passivo e Fazenda Pública 
respectivamente. Voto divergente do conselheiro Guilherme Trindade Meira Costa 
que votou pela nulidade do auto de infração. Participaram da sessão de julgamento 
os conselheiros José Wagner Pio de Santana, Guilherme Trindade e Meira Costa, 
Rui José Diel, Felipe Falcão de Lima, João Alberto Barbosa Dias e Paloma Arruda 
Ferreira Pincinato. Presidiu a sessão de julgamento aos seis dias do mês de 
setembro de 2016, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 23 dias do mês de setembro de 2016. 
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Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

José Wagner Pio de Santana 
Conselheiro relator 


