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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO 

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 
 
 
ACÓRDÃO No: 108/2013 
REEXAME NECESSÁRIO No:  3.130 
PROCESSO No: 2011/6140/510026 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/002576 
SUJEITO PASSIVO: JOSÉ DOMINGOS COELHO RODRIGUES 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.062.138-0 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 

 
 
ICMS. LEVANTAMENTO DA CONTA CAIXA EM DESACORDO COM A 

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE – O 
Levantamento fiscal em desacordo com a técnica de auditoria fiscal e legislação 
tributária é nulo por cerceamento de defesa, em conformidade ao disposto no artigo 
28, inciso II da Lei 1.288/01. 

 
 

RELATÓRIO 
 

 
A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 

de infração no 2011/002576, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 
peça inaugural, referente à venda de mercadorias tributadas não escrituradas nos 
livros fiscais e contábeis, presumida pela ocorrência de saldo credor de caixa devido 
a suprimento ilegal. 

 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por ciência direta, 

apresentando, tempestivamente, impugnação às fls. 15/16, alegando que: 
 

“Que não existe causa para lavratura do auto de infração; que não 
vulnerou os dispositivos legais inseridos no auto de infração; que os 
dispositivos oferecidos não possibilitam o entendimento esposado na 
exação; que a auditoria alega suprimento ilegal de caixa, sendo que 
foram oferecidos todos os livros caixa e diário anterior; que o livro 
caixa é facultativo e não qualquer ilegalidade.” 

 
Sobreveio a sentença de primeira instância às fls. 28/30, a qual em 

análise firmou entendimento que o livro caixa não serve de base para elaboração do 
levantamento da conta caixa, é, segundo a julgadora, um livro facultativo e não está 
registrado na Junta Comercial do Estado do Tocantins. 
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Nesta esteira, a julgadora de primeira instância entendeu que assiste 

razão ao sujeito passivo, já que não existe justa causa para lavratura do auto de 
infração, sendo que o levantamento da conta caixa está em desacordo com a 
técnica de auditoria fiscal e da legislação tributária. 

 
Desta forma, a ilustre julgadora de primeira instância conhece da 

impugnação apresentada para conceder-lhe provimento e julgar improcedente o 
auto de infração nº 2011/002576 no valor de R$ 751,52 (Setecentos e cinqüenta e 
um reais e cinqüenta e dois centavos). 

 
A Representação Fazendária – REFAZ, em parecer às fls. 31/33, com 

base no art. 11, III, IX do Decreto nº 3.198/2007 e art. 5º, IV, §1º da Lei 1.288/01 
solicitou que o processo fosse colocado em diligência, sendo enviado para a 
Delegacia Regional Tributária de Porto Nacional para que seu titular encaminhe o 
presente processo à autuante e ao seu substituto legal a fim de que fossem juntados 
aos autos  os seguintes documentos: 

 
                                  1) Cópias legíveis do Livro de Registro de Saída – LRS do exercício de 

2007 (01 de janeiro a 31 de dezembro de 2007); 
                                   
                                  2) Cópias legíveis do Livro de Registro de Apuração do ICMS – LRAICMS 

do exercício de 2007 (01 de janeiro a 31 de Dezembro de 2007);  
                                   
                                  3) Anexar legíveis cópias dos Livros Razão / Diário do exercício de 2007 

(01 de janeiro a 31 de dezembro de 2007) somente às fls. (inicial) abertura e (final) 
encerramento e do caixa. Também do mês de janeiro de 2008; 

                                   
                                  4) Se, contudo, não tiver os livros fiscais e/ou contábeis, anexar cópias 

das notas fiscais de saídas (vendas) e do ECF (vendas) MRC, e ainda a relação das 
mesmas devidamente assinadas pelo contribuinte e contador, referente ao exercício 
de 2007; 

                                   
                                  5) Anexar cópia legível do livro caixa, movimento do caixa da empresa 

desse período 01.07.2007 a 31.12.2007 (c/ todas as fls. 01 a 51), mormente com o 
saldo final do caixa em 31.12.2007; 

                                   
                                  6) Acaso não apresente os livros fiscais/contábeis, fazer proceder com um 

demonstrativo circunstanciado referente às notas fiscais a que evidencia e, 
mencionando e totalizando por mês, com a data, o nº da nota fiscal, o valor 
referente, o valor base de cálculo e outras em observações a que julgar necessárias. 

  
Após o retorno dos autos, a Representação Fazendária – REFAZ voltou a 

se manifestar em parecer às fls. 58/63 ressaltando que a sentença monocrática de 
lavra da julgadora de primeira instância ignora, não vê a preliminar arguida em 
impugnação tempestiva, em descumprimento ao art. 45 do Decreto nº 3.1980/2007. 
Com efeito, a REFAZ sustenta que a preliminar suscitada em impugnação, deve ser 
enfrentada no julgamento de primeira instância, sob pena de macular o disposto no 
artigo 56, inciso IV, alínea “d”, 1, da lei 1.288. 

 
Diante das assertivas acima, a Representação Fazendária recomenda 

pelo conhecimento da impugnação para dar-lhe provimento, com a modificação da 



Publicado no Diário Oficial no 4.029, de 19 de dezembro de 2013 
  

3 
 

sentença singular para acatar a preliminar argüida e julgar pela nulidade do auto de 
infração, sem apreciação de mérito. 
 
 
VOTO 

 
 
Visto, analisado e discutido o presente processo que exige crédito 

tributário por meio do auto de infração nº 2011/002576, referente à venda de 
mercadorias tributadas não escrituradas nos livros fiscais e contábeis, presumida 
pela ocorrência de saldo credor de caixa devido a suprimento ilegal. 

 
Analisando os autos verifica-se que a ilustre julgadora a quo julgou 

improcedente o auto de infração em análise, haja vista que no seu entendimento não 
existe justa causa para a sua lavratura, vez que o levantamento da conta caixa está 
em desacordo com a técnica de auditoria fiscal e legislação tributária, para tanto traz 
a colação o acórdão nº 57/2010, senão vejamos: 

 
ACÓRDÃO Nº: 57/2010 – EMENTA:  Levantamento da Conta Caixa. 
Falta de Reconstituição do Saldo Fiscal de Caixa - É nula a autuação 
com base apenas em valores apontados como suprimentos ilegais 
de caixa, estando o levantamento fiscal em desacordo à técnica de 
auditoria fiscal e a legislação tributária 

 
Noutro turno, o ilustre Representante Fazendário em parecer de fls. 75/80, 

alega que a julgadora monocrática ignorou a preliminar de nulidade argüida na 
impugnação apresentada, o que, segundo a REFAZ, contraria o disposto no art. 45 
do Decreto nº 3.198/2007, in verbis:  

 
Art. 45. As questões preliminares são julgadas antes do mérito, deste 
não se conhecendo se incompatível com a decisão daquelas.   

 
No mesmo sentido, a REFAZ traz a colação o disposto no artigo 56, inciso 

IV, alínea “d”, 1, da Lei 1.288/01, vejamos: 
 

Art. 56. A decisão de primeira instância conterá: 
 
(...) 
 
IV – os dispositivos em que se apóiem as questões submetidas a 
julgamento, mencionando: 
 
(...) 
 
d) e decidindo: 
  
1. as questões preliminares argüidas; 

  
Desta forma, apoiado na legislação supramencionada, de plano corroboro 

com o entendimento da REFAZ, por entender que as questões preliminares devem 
ser enfrentadas anteriormente ao mérito e, em sede de julgamento devem ser 
mencionadas no bojo da decisão de primeira instância. 
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Neste prisma, o Representante Fazendário com rara precisão traz a lume 
os principais pontos do auto de infração a serem enfrentados na presente decisão, 
vejamos: 

 
“O Ato não reveste a formação ou declaração da vontade traduzida 
na forma pretendida. Essencial é que, o Ato deve revestir a forma 
legal. 
 
Obsta ainda, não saber se a Reclamação Tributária é por 
Levantamento da Conta Caixa – Reconstituição de SALDO 
CREDOR CAIXA.  E ou Levantamento da Conta Caixa – Suprimentos 
Ilegais em SUPRIMENTOS DE CAIXA NÃO COMPROVADOS.  
 
É notório e de fácil verificação em constatar ERROS grotescos 
inadmissíveis para o LEVANTAMENTO FISCAL, diante dos 
Documentos Fiscais apresentados e conduzidos aos autos.  
 
(...) 
 
Desta feita é bastante EVIDENTE no LEVANTAMENTO FISCAL, que 
a AUTUANTE faz ESTORNAR o respectivo VALOR, nesse MÊS de 
JANEIRO/2010 como SUPRIMENTOS ILEGAIS condizente com o 
VALOR escriturados pelo Sujeito Passivo em seu livro 
RAZÃO/DIÁRIO para o período aventado. Contudo não traz 
documento probante ou apresenta provas consistentes para tal fato. 
 
(...) 
 
Demonstrado assim que, mais uma vez EQUIVOCOU-SE e 
ENGANOU-SE a AUTUANTE em transportar os VALORES dos 
documentos fiscais para o levantamento da Conta Caixa – 
Reconstituição. 
 
(...) 
 
Ora, se a AUTUANTE reporta a CAIXA da Empresa! Como então 
comprovar através de documentos Bancários? É nítido o 
cerceamento de Defesa.” (grifo no original) 
  

Do cotejo das assertivas delineadas acima, permite perquirir, se até o 
representante fazendário que dispõe de notável conhecimento técnico, enfrenta 
aparente dificuldade na análise do presente auto de infração, quem dirá o 
contribuinte que na maioria das vezes é leigo no sentido jurídico do termo? 

 
Corroborando com o entendimento supra, compulsando os autos, percebo 

que a peça fiscal é no mínimo confusa, pois a exemplo da REFAZ, denota-se que o 
sujeito passivo também enfrentou dificuldades ao interpretar o presente auto no 
momento da elaboração de sua defesa, conforme as suas palavras: 

 
“[...] cuja irrogação de conduta ilícita, não passa de equívocos, cujos 
dispositivos oferecidos não possibilitam o entendimento esposados 
na exação, tampouco abre espaço ou possibilidade para o 
apenamento pretendido, tem-se como ilegítima a autuação, devendo 
por isso ser declarada nula,...” 
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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, senão vejamos: 

 
Art. 35. O Auto de Infração: 
  
I – formaliza a exigência do crédito tributário e contém, no mínimo: 
  
a) a identificação do sujeito passivo; 
  
b) a data, local e hora da lavratura; 
  
c) a descrição clara, precisa e resumida do fato e indicação do 
período de sua ocorrência; 
  
d) o dispositivo legal infringido; 
  
e) a sugestão da penalidade aplicável; 
  
f) o valor originário do crédito tributário; (Redação dada pela Lei 
no 2.521, de10/11/2011). 
  
g) a intimação para o pagamento ou impugnação e a indicação da 
unidade fazendária onde deva ser cumprida a exigência; 
  
h) a identificação funcional e assinatura do autor do procedimento; 
  
II – é lavrado por servidor competente na área fiscal de 
verificação do ilícito; 
  
III – é recebido pela repartição fiscal do local de sua lavratura, que, 
não sendo a do domicílio fiscal do sujeito passivo, após a 
formalização do processo, é remetido à repartição encarregada de 
sua instrução; 
  
IV – contém em anexo todos os demonstrativos do crédito tributário e 
os documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar. 
  
§ 1o Na formalização do crédito tributário por sistema de 
processamento de dados é dispensada a assinatura do autor do 
procedimento. 
  
§ 2o Quando mais de uma infração for atribuída ao mesmo sujeito 
passivo ou responsável, as exigências podem ser formuladas em um 
só instrumento, desde que alcance e individualize todos os tributos, 
as infrações e os exercícios, apurados pelomesmo tipo de 
levantamento fiscal. (Redação dada pela Lei no 2.521, de 
10/11/2011). 
 
§ 3o As incorreções ou omissões do auto de infração podem ser 
saneadas enão acarretam nulidade. 
  
§ 4o Não estando em ordem o auto de infração e os autos do 
processo, serão eles devolvidos ao autor do procedimento ou 
substituto para regularização. 
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Com efeito, entendo que, uma vez ignorados os requisitos insculpidos na 

norma precitada em inobservância a técnica de auditoria fiscal e legislação tributária, 
acarretará prejuízo insanável a defesa do contribuinte e por sua vez a nulidade do 
auto de infração por cerceamento de defesa, conforme dispõe o artigo 28, inciso II 
da Lei 1.288/01, in verbis:   
     

Art. 28.  É nulo o ato praticado: 
  
(...) 
  
II – com cerceamento de defesa; 

 
Portanto, voto pela reforma da decisão de primeira instância, para julgar 

nulo, em sede de preliminar, o auto de infração nº 2011/002579 por cerceamento ao 
direito de defesa, com fundamento no artigo 28, inciso II da Lei nº 1.288/2001, 
extinguindo-se a presente reclamação tributária sem julgamento de mérito. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por unanimidade, 

em reexame necessário, reformar a decisão de primeira instância, para julgar nulo o 
auto de infração de no 2011/002576 por cerceamento ao direito de defesa e julgar 
extinto o processo sem julgamento de mérito. O representante fazendário Heverton 
Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública e sugeriu o 
refazimento dos trabalhos de auditoria, conforme prevê o Regimento Interno.  
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Valcy Barboza Ribeiro, Kellen 
Crystian Soares Pedreira do Vale, Evaniter Cordeiro Toledo e Deides Ferreira Lopes. 
Presidiu a sessão de julgamento aos 03 dias do mês de dezembro de 2013, o 
conselheiro Luiz Carlos da Silva Leal. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 17 dias do mês de dezembro de 2013. 
 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Presidente em exercício 

 
 
 

Valcy Barboza Ribeiro 
        Conselheiro Relator 

 


