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A empresa foi autuada por deixar de recolher a importância de 
R$37.374,38 (trinta e sete mil e trezentos e setenta e quatro reais e
centavos), referente à venda de mercadorias tributadas e não escrituradas nos livros 
contábeis próprios, presumida pela ocorrência de saldo credor de caixa e de 
suprimentos de caixa não comprovados, relativo
constatado por meio do levantamento da conta caixa e descrição da ocorrência.

 
Às fls. 22/23

alterando os campos 4.1
valor originário para R$26.174,
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

037/2012 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.029 

2010/6640/500141 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/000382 

CELIO BATISTA ALVES – ME 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.000.829-8 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

AUDITORIA. RECURSO VOLUNTÁRIO. SALDO CREDOR DE 
PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 

saldo credor de caixa caracteriza omissão de receita tributável
vendas realizadas sem a emissão de documentação fiscal

a alínea “a”, do inciso I, do art. 21, da Lei 1.287/2001
 que os fatos que ensejaram a autuação por s

não ocorreram como considerado no lançamento, é de se cancelar a exigência
MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA 

ACOLHIDA. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA REFORMADA. 
RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

A empresa foi autuada por deixar de recolher a importância de 
R$37.374,38 (trinta e sete mil e trezentos e setenta e quatro reais e
centavos), referente à venda de mercadorias tributadas e não escrituradas nos livros 
contábeis próprios, presumida pela ocorrência de saldo credor de caixa e de 
suprimentos de caixa não comprovados, relativos ao exercício de 2005, conforme 
onstatado por meio do levantamento da conta caixa e descrição da ocorrência.

Às fls. 22/23, o autor do procedimento elabora termo de aditamento 
alterando os campos 4.1-contexto, 4.8-base de cálculo para R$153.967,53 e 4.11
valor originário para R$26.174,48. 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

SALDO CREDOR DE 
DA PROVA – A ocorrência de 

aracteriza omissão de receita tributável, proveniente de 
vendas realizadas sem a emissão de documentação fiscal, legitimando-se a 

, do art. 21, da Lei 1.287/2001. 
que os fatos que ensejaram a autuação por suprimento de 

não ocorreram como considerado no lançamento, é de se cancelar a exigência 
FAZENDA PÚBLICA 

INSTÂNCIA REFORMADA. 
UNÂNIME. 

A empresa foi autuada por deixar de recolher a importância de 
R$37.374,38 (trinta e sete mil e trezentos e setenta e quatro reais e trinta e oito 
centavos), referente à venda de mercadorias tributadas e não escrituradas nos livros 
contábeis próprios, presumida pela ocorrência de saldo credor de caixa e de 

ao exercício de 2005, conforme 
onstatado por meio do levantamento da conta caixa e descrição da ocorrência. 

termo de aditamento 
base de cálculo para R$153.967,53 e 4.11- 
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A autuada foi intimada por via postal, apresentando impugnação 
tempestiva. 

 
Às fls. 108, a julgadora de primeira instância retorna os autos à delegacia 

de origem para que o autor do procedimento ou seu substituto se manifeste quanto 
às alegações da impugnante, bem como, sobre os documentos juntados aos autos. 

 
Às fls.110/111, o autor do procedimento emite parecer. 
 
A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 

provimento e julgou o auto de infração procedente. 
 
Devidamente intimado da sentença de primeira instância, o sujeito 

passivo apresenta recurso voluntário tempestivo aduzindo que a assessoria fiscal da 
ora recorrente foi substituída no decorrer do ano de 2005, mais precisamente, a 
partir de 01/12/2005.  

 
A assessoria e consultoria contábil ficou a cargo da empresa CONSISO, e 

justamente por este fato, aliada a que, os escritórios possuíam sistemas diferentes, 
que todos os dados que constavam no programa do ex contador, tiveram que ser 
lançados no novo sistema. 

 
Diz também que o auto de infração fundado no levantamento da conta 

caixa – suprimentos ilegais, onde se alega que ocorreram vendas de produtos de 
fabricação própria se a emissão de nota fiscal, na data de 30/11/2005, sendo os 
valores de R$15.840,00, R$130.068,00 e R$7.750,00, conforme se verifica às fls. 9. 

 
Ocorre que tais valores não retratam a situação de não recolhimento do 

ICMS, via presunção derivada de alegado suprimento ilegal de caixa. 
 
Argumenta que os valores de R$130.068,00 e R$7.750,00 em 30/11/2005 

estavam devidamente lançados no balancete de verificação, referente ao período 
01/01/2005 a 30/11/2005, no item 3.1.01.01 (fls.84), e, com a nova assessoria, foram 
lançados, ainda no mesmo ano, agora em dezembro de 2005, como sendo 
“Lançamento saldo balancete de 30/11/2005”, fls. 89, ou seja, apenas refletindo 
valores que já constavam do balancete entregue pelo contador responsável pelo 
respectivo período. 

 
Aduz que o valor de R$7.750,00, esta representado pelas notas fiscais 

353, no valor de R$3.600,00, de 09/06/2005 (fls. 51), 439, no valor de R$100,00 de 
04/10/2005 (fls.52) e 444, no valor de R$4.050,00 de 26/10/2005 (fls. 53), portanto, 
foram emitidos os documentos fiscais. Quanto ao valor de R$15.540,00, o mesmo é 
representado pelas operações de novembro de 2005, pertinentes às notas fiscais 
446 no valor de R$12.050,00 (fls. 49) e 447 no valor de R$3.790,00 (fls. 50), ambas 
emitidas em 30/11/2005. 

 
Ressalta ainda que as referidas notas fiscais além de estarem nos autos 

foram devidamente lançadas nos respectivos livros fiscais, o que torna ainda mais 
evidente que se está diante de situação onde não há suprimento ilegal de caixa, mas 
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sim, operação realizada, nota fiscal emitida e devidamente lançada, e ICMS apurado 
e recolhido. 

 
Ao final pede pela total improcedência do auto de infração. 
 
Em manifestação de fls. 130/132, o Representante Fazendário solicita ao 

chefe do Contencioso Administrativo Tributário – CAT, que seja o processo 
convertido em diligência para a juntada de documentos, o que foi atendido sendo 
juntados documentos de fls. 136 a 379. 

 
Em nova manifestação, a Representação Fazendária recomenda a 

manutenção da sentença de primeira instância que julgou o auto de infração 
procedente. 

 
É o Relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
O recurso voluntário, subscrito pelo patrono da empresa, preenche os 

requisitos para a admissibilidade, nos termos do artigo 20 e do inciso I, do artigo 50, 
ambos, da Lei 1.288/2001. Foi interposto dentro do prazo previsto no item 4, da 
alínea “d”, do inciso III, do art. 26, do mesmo diploma legal. Dele, portanto, tomo 
conhecimento. 

 
Para registro, fica consignado que o direito à prestação jurisdicional no 

âmbito administrativo deste Conselho somente se efetiva com a interposição de 
impugnação ou de recurso por quem detém poderes de representação do sujeito 
passivo, nos termos previstos em seus atos constitutivos, ou ainda por delegação de 
mandato à profissional de formação jurídica, nos termos dos artigos 20 e 21, 
parágrafo único, da Lei 1.288/2001. 

 
Posto isso, a controvérsia se resume a questão simples, objetiva e 

recorrente neste Conselho de Contribuinte, ou seja, as implicações decorrentes de 
saldo credor de caixa e de suprimento de caixa de origem não comprovada. 

 
O lançamento do crédito tributário indica que o sujeito passivo incorreu, 

entre outras, nas infrações previstas nas alíneas “a” e “b”, do inciso I, do art. 21, da 
Lei 1.287/2001, a seguir transcritas: 

 
“Art. 21.  Presume-se ocorrido o fato gerador do imposto, salvo prova 
em contrário: 
 
I – o fato de a escrituração indicar: 
 
a) saldo credor de caixa:  
 
b) suprimentos de caixa não comprovados;” 
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Por essa razão, a peça fiscal exige o imposto decorrente da constatação 
de ocorrência de saldo credor de caixa e de suprimentos de caixa não comprovados, 
nos livros contábeis da empresa. 

 
Inicialmente, importa refletir-se que, não obstante tais exigências, não se 

vislumbram nos autos elementos que indiquem a existência de suprimentos de caixa 
provenientes de recursos de origem desconhecida, haja vista que a parcela dos 
valores correspondentes a essa modalidade de infração deriva da repetição de 
lançamentos efetuados pelo sujeito passivo no dia 30 de novembro de 2005, ao 
reconstituir a sua contabilidade a partir deste mês, cuja escrituração consta das 
folhas 78, do Diário no 10, conforme cópia de páginas 19, dos autos. 

 
Dessa forma, assiste razão à julgadora singular apenas parcialmente. 
 
Equivoca-se a sentenciante ao fundamentar sua decisão na tese de que a 

recorrente apresenta como provas cópias de notas fiscais emitidas durante o 
período de janeiro a novembro de 2005, as quais não poderiam ter sido lançadas na 
conta caixa no próprio mês de novembro de 2005, uma vez que os registros 
contábeis obedecem à ordem cronológica, o que resultou a sua condenação integral 
pela primeira instância. 

 
Entretanto, tais fatos merecem algumas considerações. 
 
Por disposição expressa, os lançamentos devem obedecer à ordem 

cronologia de emissão dos documentos fiscais e contábeis, entretanto, em respeito 
ao princípio da verdade material, não se pode ignorar as razões da recorrente de 
que sua contabilidade foi refeita, e as cópias dos livros contábeis, por ela juntadas, 
comprovam essa realidade. 

 
Assim, o lançamento do crédito tributário fica restrito somente aos valores 

de saldo credor de caixa constatados no mês de novembro, sendo R$82.662,23, 
ocorrido no dia 24 de novembro de 2005, acrescido da importância de R$67,91, 
relativa ao pagamento de duplicata, o que elevou o estouro da conta caixa para 
R$82.730,14, conforme demonstram as cujas cópias do livro Razão no 10, de 
páginas 15, transcritas a seguir. 

 
          TRON Informática - www.tron.com.br       

    

CELIO BATISTA 
ALVES             FOLHA: 47 

CONTABILIDADE GERAL ESCRIT. CONTABILIDADE CONCISO 

  R A Z A O - No. : 10   

  NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2005   

                    

    

DATA LANC. CUSTO DOCUMENTO D E B I T O C R E D I T O S A L D O HISTORICO/COMPLEMENTO 

                    

    

CONTA: 11110110 - CAIXA GERAL (00005-1) 
SLD. INICIAL : 56.303,14 
C   

    

3/11 00013-2 0,00 3.630,00 59.933,14 C 018 PAGAMENTO DE DUPLICATA N. 76672/01 
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10/11 00008-6 0,00 3.902,50 63.835,64 C 026 PAGAMENTO DE PARCELAS MESES 09/10 E 11 

  2005   

23/11 00009-4 0,00 206,00 64.041,64 C 026 PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ICMS CONFORM 

  E DARE   

24/11 00015-9 0,00 1.099,21 018 PAGAMENTO DE DUPLICATA N. 749/2005 

24/11 00017-5 0,00 3.580,31 018 PAGAMENTO DE DUPLICATA N. NF.75739 

24/11 00019-1 0,00 3.101,47 018 PAGAMENTO DE DUPLICATA N. 0774391 

24/11 00021-3 0,00 10.839,60 82.662,23 C 026 PAGAMENTO DE DEBITO CONFORME RECIBO 

30/11 00005-1 15.840,00 0,00 001 VENDAS A VISTA NR   

30/11 00026-4 130.680,00 0,00 076 LANÇAMENTO SALDO BALANCETE DE 

  30/11/2005   

30/11 00028-0 7.750,00 0,00 076 LANÇAMENTO SALDO BALANCETE DE 

  30/11/2005   

30/11 00030-2 26.979,99 0,00 076 LANÇAMENTO SALDO BALANCETE DE 

  30/11/2005   

30/11 00032-9 340,00 0,00 076 LANÇAMENTO SALDO BALANCETE DE 

  30/11/2005   

30/11 00034-5 182,43 0,00 076 LANÇAMENTO SALDO BALANCETE DE 

  30/11/2005   

30/11 00025-6 
  

0,00 67,91 
  

018 PAGAMENTO DE DUPLICATA N. NESTA DATA 

30/11 00037-0 0,00 26.094,81 076 LANÇAMENTO SALDO BALANCETE DE 

  30/11/2005   

30/11 00039-6 0,00 1.348,42 076 LANÇAMENTO SALDO BALANCETE DE 

  30/11/2005   

30/11 00041-8 0,00 17,78 076 LANÇAMENTO SALDO BALANCETE DE 

  30/11/2005   

30/11 00043-4 0,00 9.845,43 076 LANÇAMENTO SALDO BALANCETE DE 

  30/11/2005   

30/11 00045-0 0,00 45.955,23 076 LANÇAMENTO SALDO BALANCETE DE 

  30/11/2005   

30/11 00047-7 0,00 2.439,14 076 LANÇAMENTO SALDO BALANCETE DE 

  30/11/2005   

30/11 00049-3 0,00 819,96 076 LANÇAMENTO SALDO BALANCETE DE 

  30/11/2005   

30/11 00051-5 0,00 4.160,25 076 LANÇAMENTO SALDO BALANCETE DE 

  30/11/2005   

30/11 00053-1 0,00 325,00 076 LANÇAMENTO SALDO BALANCETE DE 

  30/11/2005   

30/11 00055-8 0,00 5.654,23 076 LANÇAMENTO SALDO BALANCETE DE 

  30/11/2005   

30/11 00057-4 0,00 848,66 076 LANÇAMENTO SALDO BALANCETE DE 

  30/11/2005   

30/11 00059-0 0,00 780,00 076 LANÇAMENTO SALDO BALANCETE DE 

  30/11/2005   

30/11 00061-2 0,00 1.028,68 076 LANÇAMENTO SALDO BALANCETE DE 

  30/11/2005   
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30/11 00063-9 0,00 1.892,69 076 LANÇAMENTO SALDO BALANCETE DE 

  30/11/2005   

30/11 00065-5 0,00 6.200,00 076 LANÇAMENTO SALDO BALANCETE DE 

                    

 
          TRON Informática - www.tron.com.br       

    

CELIO BATISTA 
ALVES             FOLHA: 48 

CONTABILIDADE GERAL ESCRIT. CONTABILIDADE CONCISO 

  R A Z A O - No. : 10   

  NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2005   

                    

    

DATA LANC. CUSTO DOCUMENTO D E B I T O C R E D I T O S A L D O HISTORICO/COMPLEMENTO 

                    

    

( Continuação...) 30/11/2005   

30/11 00067-1 0,00 354,62 076 LANÇAMENTO SALDO BALANCETE DE 

  30/11/2005   

30/11 00069-0 0,00 5.790,00 076 LANÇAMENTO SALDO BALANCETE DE 

  30/11/2005   

    

    

    

30/11 00073-6 0,00 46,11 076 LANÇAMENTO SALDO BALANCETE DE 

  30/11/2005   

30/11 00075-2 0,00 430,00 076 LANÇAMENTO SALDO BALANCETE DE 

  30/11/2005   

30/11 00077-9 0,00 13.645,54 076 LANÇAMENTO SALDO BALANCETE DE 

  30/11/2005   

30/11 00079-5 0,00 19.532,35 076 LANÇAMENTO SALDO BALANCETE DE 

  30/11/2005   

30/11 00081-7 0,00 6,56 076 LANÇAMENTO SALDO BALANCETE DE 

  30/11/2005   

30/11 00083-3 0,00 1.968,10 076 LANÇAMENTO SALDO BALANCETE DE 

  30/11/2005   

30/11 00085-0 0,00 13.172,48 076 LANÇAMENTO SALDO BALANCETE DE 

  30/11/2005   

30/11 00087-6 0,00 390,94 076 LANÇAMENTO SALDO BALANCETE DE 

  30/11/2005   

30/11 00089-2 0,00 65,52 64.457,22 C 076 LANÇAMENTO SALDO BALANCETE DE 

  30/11/2005   

2/12 00032-9 0,00 311,22 004 PAGAMENTOS SALARIOS WALMIR MECIAS DE 

  MACEDO   

2/12 00034-5 0,00 332,49 004 PAGAMENTO SALARIOS ROGERIO RODRIGUES 

  SILVA   
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2/12 00036-1 0,00 319,59 004 PAGAMENTO SALARIOS MARCILEIA MORAES 

  TAVEIRA   

2/12 00038-8 0,00 279,23 004 PAGAMENTO SALARIOS MARCOS PEREIRA DA 

  SILVA   

2/12 00040-0 0,00 362,97 004 PAGAMENTO SALARIOS JALMIRO DA SILVA 

  PORTUGUE   

2/12 00042-6 0,00 384,24 004 PAGAMENTO SALARIOS GILBERTO BARBOSA 

  ARAUJO   

2/12 00044-2 0,00 333,45 004 PAGAMENTO SALARIOS IVAN CARLOS SILVA 

2/12 00046-9 0,00 504,24 004 PAGAMENTO SALARIOS IVAN PEREIRA DA 

  SILVA   

2/12 00048-5 0,00 381,44 004 PAGAMENTO SALARIOS FLAVIO CANDIDO DUTRA 

2/12 00050-7 0,00 358,78 004 PAGAMENTO SALARIOS ELISON MONTEIRO 

  LOPES   

2/12 00052-3 0,00 356,20 004 PAGAMENTO SALARIOS ANTONIO GILSON DA 

  SILVA   

2/12 00098-1 0,00 137,64 68.518,71 C   032 PAGAMENTO DE INSS REF. COMP. 11/2005 

2/12 00108-2 0,00 3.630,00 72.148,71 C 018 PAGAMENTO DE DUPLICATA N. 76672/02 

5/12 00015-9 9.500,00 0,00 001 VENDAS A VISTA NR. No. 180  

5/12 00096-5 0,00 534,00 031 PAGAMENTO DE PRO-LABORE CELIO BATISTA 

  ALVES   

5/12 00104-0 0,00 525,00 018 PAGAMENTO DE DUPLICATA N. 006672/2 

5/12 00106-6 0,00 694,92 018 PAGAMENTO DE DUPLICATA N. 04212/9 

                    

 
Assim, a ausência de provas sobre a inocorrência desse fato torna 

incontroversa a constituição do crédito tributário decorrente dessa infração. 
 
Isso porque, na hipótese vertente, a peça fiscal qualifica a omissão de 

receita com fundamento na alínea “a”, do inciso I, do art. 21, da Lei 1.287/2001, o 
qual tem o efeito de inverter o ônus da prova, atribuindo ao contribuinte a prova da 
improcedência dos fatos narrados na inicial.  

 
Inclusive, essa matéria é objeto de constantes análises pela Secretaria da 

Receita Federal, que assim já se expressou: 
 

“SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO EM 
MANAUS  
DECISÃO Nº 20-237 de 10 de Maio de 2001 
EMENTA: OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR DE CAIXA. 
SUPRIMENTO DE NUMERÁRIOS - Caracteriza omissão de receitas 
o suprimento ao caixa, na ocorrência de saldo credor, para cujos 
valores o contribuinte não comprova, com documentos hábeis e 
idôneos, a efetiva entrega do numerário pelos supridores; (...) Data 
do fato gerador: 31/01/1995, 31/08/1995.” 

 
Nesse sentido, é inafastável a presença dos pressupostos para a 

exigência do ICMS lançado, pois a recorrente não ousou demonstrar, mediante 
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documentação hábil, idônea e contemporânea aos fatos, a improcedência das 
operações consignadas em sua escrituração contábil. 

 
Com efeito, todo o exposto evidencia que as infrações cometidas pela 

autuada se amoldam com perfeição às penalidades indicadas pelo autuante na peça 
fiscal em litígio, nos termos postulados pela alínea “a”, do artigo 21, da Lei 
1.287/2001. 

 
Porém, do ponto de vista da legislação tributária aplicável à matéria, todo 

procedimento de auditoria deve observar as normas vigentes à época da ocorrência 
dos fatos. 

 
Logo, deve ser aplicado sobre o valor do saldo credor de caixa 

constatado, o percentual 70,59% (setenta vírgula cinquenta e nove por cento) 
previsto no inciso XV, do art. 23, do Regulamento do ICMS, RICMS, aprovado pelo 
Decreto no 462/1997, para efeito de obtenção da base de cálculo do imposto devido 
à Fazenda Pública Estadual. 

 
“Art. 23 Ressalvados os casos expressamente previstos em 
regulamento, a base de cálculo do ICMS em relação ao valor da 
operação ou prestação, nas seguintes hipóteses, será de: 
(...) 
 
XV – 70,59%, em opção ao sistema normal de tributação, nas 
operações e prestações internas, realizadas por estabelecimento 
comercial e industrial deste Estado, com inscrição ativa no Cadastro 
de Contribuintes do ICMS do Estado do Tocantins – CCI/TO, 
observados os §§ 6o a 10 (Lei 1.350/02); (Redação dada pelo 
Decreto 2.306, de 20.12.04).” 

 
Por todos os motivos expostos, acolho o parecer do representante da 

Fazenda Pública Estadual, razão pela qual conheço e dou provimento parcial ao 
recurso voluntário para reformar a decisão de primeira instância e julgar 
parcialmente procedente o lançamento do crédito tributário efetuado por meio do 
auto de infração no 2010/000382, constante do processo no 2010/6640/500141. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração de no 
2010/000382, e absolver o sujeito passivo no valor de R$16.246,61 (dezesseis mil e 
duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e um centavos), referente parte do valor 
indicado no campo 4.11 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário no valor de R$9.927,87 (nove mil e novecentos e vinte e sete reais e 
oitenta e sete centavos), referente parte do valor indicado no campo 4.11, mais os 
acréscimos legais, com os valores alterados pelo Termo de Aditamento de fls. 22/23. 
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O Sr. Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Luiz 
Carlos da Silva Leal, Fernanda Teixeira Halum e com voto vencedor Deides Ferreira 
Lopes. Presidiu a sessão de julgamento aos 16 dias do mês de março de 2012, o 
conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, Palmas, TO, aos 16 dias do mês de abril de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente. 

 
 
 

João Gabriel Spicker, 
Conselheiro Relator. 

 
 
 

Deides Ferreira Lopes, 
Conselheiro autor do voto vencedor. 


