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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO 

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 
 
 
ACÓRDÃO No: 003/2014 
RECURSO VOLUNTÁRIO No:  8.160 
PROCESSO No: 2013/6640/500149 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/000240 
RECORRENTE: HELENA ROSSI & CIA LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.066.918-9 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 

 
 
I – ICMS. SIMPLES NACIONAL. OMISSÃO DE VENDAS. 

LEVANTAMENTO DA CONTA CAIXA. PAGAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS – 
Prevalece a reclamação tributária quando o sujeito passivo não comprova a 
escrituração nos livros próprios de documentos referentes a pagamentos realizados, 
presumindo-se ocorrido o fato gerador do imposto.    

 
II – ICMS. SIMPLES NACIONAL. OMISSÃO DE VENDAS. PERCENTUAL 

DE MULTA APLICÁVEL. A presunção de ocorrência de omissão de saídas de 
mercadorias tributadas, não prescinde da comprovação de conduta dolosa do 
contribuinte caracterizadora de sonegação, fraude ou conluio, cuja ausência elide a 
aplicabilidade do percentual de multa previsto no § 1º do art. 44 da Lei 11.448/07. 
 

 
RELATÓRIO 

 
 
A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 

de infração nº 2013/000663, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 
peça inaugural, referente à omissão de vendas decorrentes de saldo credor de 
caixa. 

 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal (fls.266), 

apresentando impugnação (fls. 05/263), tempestivamente, com as seguintes 
alegações: 

 
“Que o auto de infração se constituiu como novo lançamento 
em substituição de um ato nulo; que a autoridade fiscal exorbita 
ao proceder segundo lançamento, observando critério diferente 
do surgido no primitivo para cálculo do tributo, violando o 
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princípio da imutabilidade do lançamento; que o presente auto 
de infração é cópia fiel do auto anulado, nada foi acrescentado, 
sequer apresentou o extrato detalhado do crédito tributário; que 
inexiste base de cálculo, alíquota, bem como descrição do 
crédito tributário; que a auditoria fixou o entendimento na 
reconstituição da conta caixa, pelo motivo do não lançamento 
nos livros razão e diário da conta banco; que não há 
pagamentos superiores à disponibilidade financeira do 
contribuinte, todos os valores de entrada e saída da conta 
banco foram escriturados na conta caixa; que a auditoria fiscal 
quer imputar ao recorrente a obtenção de recursos financeiros 
provenientes da venda de cartão crédito/ débito e antecipação 
de cartão como recursos financeiros obtidos de forma oficiosa 
ou margem de tributação; que as vendas efetuadas pelo cartão 
são registradas no momento em que a mesma ocorre, pois 
todas as vendas são registradas pelo ECF, portanto inexiste 
omissão de receita, sonegação fiscal e, muito menos, saldo 
credor de caixa; que não existe nos autos nenhuma prova real, 
fatídica, determinante e caracterizada de pagamento não 
contabilizados; que a auditoria aplicou a penalidade de 150%, 
fundamentada no art. 44, inciso I e § 1º da Lei nº 9.430/1996 
com redação dada pela Lei nº 11.488/2007 que prevê multa de 
75% e não o percentual indicado no auto de infração.” 

 
Sobreveio a sentença de primeira instância às fls. 454/457, a qual em 

análise inicial ressalta que em relação ao exercício de 2007, a autuação é 
decorrente da decisão do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado 
do Tocantins, o qual julgou nulo sem análise de mérito o auto de infração nº 
2011/002276, conforme Acórdão 174/2012. Assim, entendeu que o prazo dos cinco 
anos começou a correr após a publicação do citado acórdão, datado de 18 de 
dezembro de 2012, portanto, segundo a nobre julgadora, não decaiu o direito da 
Fazenda Pública de constituir o presente crédito tributário. 

 
No que concerne às preliminares invocadas pelo sujeito passivo, a 

julgadora de monocrática verbera que o impugnante hora diz que o presente 
lançamento observou critério diferente do surgido no primitivo para cálculo do tributo, 
violando o princípio da imutabilidade do lançamento, noutro momento se contradiz, 
aduzindo que o auto de infração é cópia fiel do auto anulado e que nada foi 
acrescentado, pelo que conclui que nem mesmo o impugnante sabe se o auto de 
infração é diferente ou idêntico ao lançamento anulado. 

 
Ainda sobre as alegações preliminares conducentes à falta de base de 

cálculo e da alíquota no auto de infração, a julgadora de primeira instância assevera 
que estas não são obrigatórias, conforme dispõe o art. 35, inciso I, alínea f, da Lei 
1.288/01. 

 
Desta forma, a nobre julgadora, corroborando o entendimento supra, 

conheceu das preliminares para negar-lhes provimento. 
 
No mérito, a julgadora monocrática destaca que: 
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“O entendimento da auditoria na constituição do crédito 
tributário não foi pela falta de lançamentos nos livros razão 
diário da conta banco. E tampouco pelas vendas com cartão de 
crédito ou de débito, que segundo o impugnante, foram 
registradas do equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF.”  

 
Acerca do percentual da multa aplicada, a julgadora monocrática invoca o 

disposto no art. 44, inciso I, § 1º, da Lei 9.430/96 com redação dada pela Lei nº 
11.488/07, aduzindo que em razão do estabelecido no referido diploma legal é que o 
percentual de multa foi aplicado em dobro, ou seja, 150%. 

 
Desta forma, a ilustre julgadora de primeira instância conhece da 

impugnação apresentada negando-lhe provimento para julgar procedente o auto de 
infração nº 2013/000240 condenando a autuada ao pagamento dos créditos 
tributários constantes nos campos 4.11, 5.11, 6.11 e 7.11 do referido auto. 

 
O sujeito passivo voltou a se manifestar por meio de recurso voluntário às 

fls. 463/47, ressaltando que: 
 

“Ao contrário do douto entendimento do ilustre julgador, o 
recorrente tem segurança em afirmar que o auto de infração 
em análise possui o mesmo teor dos autos de infração 
anulados sem julgamento de mérito, apresentando uma única 
diferença unificou todos os anos em um único auto de infração, 
mantendo todas as fundamentações do principal; Os acórdãos 
174/2012, 175/2012, 176/2012 e 177/2012 trazem em seu bojo 
a falta de correlação entre o histórico e o dispositivo legal 
infringido e a ausência do demonstrativo do crédito tributário, 
fato que acontece neste auto de infração; [...] não há 
pagamentos superiores a disponibilidade financeira do 
contribuinte, todos os valores de entrada e saída da conta 
banco foram escriturados na conta caixa, em como, são 
perfeitamente adequados a escrita fiscal; [...] todas as vendas 
efetuadas pelo contribuinte são registras pelo ECF, portanto, 
inexiste, omissão de receita, sonegação fiscal, e muito menos, 
pode-se destacar saldo credor de caixa; O livro caixa em anexo 
comprova toda a receita recebida e oferecida a tributação, bem 
como, apresenta rol despesas pagas pela conta banco, não 
existe relação de despesas pagas com os saques e cheques 
compensados, posto que, impossibilitaria a defesa do 
contribuinte; Impossível tipificar a conduta do recorrente como 
sonegação, fraude ou conluio. O recorrente escriturou todas as 
receitas e despesas na conta caixa, não há indicativo de 
conduta dolosa, intenção de causar dano ao erário público 
dificultando apuração em prática reiterada de elisão fiscal...” 

 
A Representação Fazendária – REFAZ, em parecer às fls. 598/599 

destaca que o sujeito passivo não aduziu razões nem carreou provas em contrário 
capazes de afastar a reclamação. Ressalta que alegações genéricas ou de negação 
geral não se prestam no âmbito do contencioso e que a prova em favor do 
contribuinte seria a escrituração fiscal e contábil encontra-se em consonância 
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legislação e aos e princípios e normas da lei tributária, como também, não admite a 
desoneração fiscal não prevista em lei. 

 
Diante das assertivas acima, a Representação Fazendária recomenda 

pela manutenção da decisão a quo. 
 
 

VOTO 
 
 
Visto, analisado e discutido o presente processo que exige crédito 

tributário por meio do auto de infração nº 2013/000240, referente à omissão de 
vendas decorrentes de saldo credor de caixa. 

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

referido auto de infração procedente condenando a autuada ao pagamento dos 
créditos tributários previstos nos campos 4.11, com a penalidade do campo 4.15, 
mais os acréscimos legais, 5.11 com a penalidade do campo 5.15, mais os 
acréscimos legais, 6.11 com a penalidade do campo 6.15, mais os acréscimos legais 
e 7.11, com a penalidade do campo 7.15, mais os acréscimos legais. 

 
Segundo a insigne julgadora: 
 

“[...] os débitos existentes nas contas bancárias do contribuinte e não 
registrados nos livros contábeis caracterizam pagamentos não 
contabilizados, presumindo-se a ocorrência de omissão de saídas de 
mercadorias tributadas. E pelos documentos anexados aos autos, 
verifica-se que nem todos os valores da conta banco foram 
escriturados na conta caixa. 

 
Com efeito, de plano verifico que a decisão de primeira instância se 

fundamenta no disposto no art. 26, inciso I, da lei Complementar 123/ 2006 c/c art. 
44, inciso III, da Lei 1.287/01, assim como as penalidades aplicadas estão previstas 
no art. 44, inciso I, e § 1º, da Lei 9.430/96 com redação dada pela Lei 11.448/07. 

 
Em resposta ao questionamento ventilado pelo sujeito passivo quanto à 

aplicação do percentual de multa de 150%, a nobre julgadora aduz que o referido 
percentual se deu em razão do estabelecido no § 1º da Lei 9.430/96 com redação 
dada pela Lei 11.448/07, abaixo transcrito: 

 
“§ 1º O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste 
artigo será duplicado nos casos previstos nos artigos 71,72 e 73 da 
Lei nº 4.502 de 30 de novembro de 1961, independentemente de 
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.” 

 
Neste sentido, cumpre trazer à colação o que dispõe os artigos 71,72 e 73 

da Lei nº 4.502 de 30 de novembro de 1961, senão vejamos: 
 

Art. 71. Sonegação  é toda ação ou omissão dolosa  tendente a 
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte 
da autoridade fazendária: 
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I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua 
natureza ou circunstâncias materiais; 
 
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a 
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente. 
 
Art. 72. Fraude  é toda ação ou omissão dolosa  tendente a impedir 
ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da 
obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas 
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto 
devido a evitar ou diferir o seu pagamento. 
 
Art. 73. Conluio  é o ajuste doloso  entre duas ou mais pessoas 
naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 
71 e 72. (grifo nosso) 

 
Desta forma, à luz da legislação acima transcrita somente será aplicado o 

percentual de multa previsto no § 1º da Lei 9.430/96 com redação dada pela Lei 
11.448/07 quando ocorrer sonegação, fraude ou conluio, que por sua vez 
necessitam da comprovação da conduta dolosa do agente, vez que o dolo não se 
presume, deve ser provado. 

 
Neste diapasão, entendo que a presunção de ocorrência de omissão de 

saídas de mercadorias tributadas não prescinde da comprovação de conduta dolosa 
do contribuinte caracterizadora de sonegação, fraude ou conluio. 

 
Assim compulsando os autos, em que pese haver a presunção de 

ocorrência de omissão de saídas de mercadorias tributadas, denota-se que a 
autoridade fiscal não comprovou a ocorrência de conduta dolosa do contribuinte 
caracterizadora de sonegação, fraude ou conluio, capaz de impor multa no 
percentual encartado no § 1º da Lei 9.430/96 com redação dada pela Lei 11.448/07. 

 
Portanto, decido pela confirmação da decisão de primeira instância, que 

julgou procedente a reclamação tributária constante do auto de infração no 
2013/000240, com alteração do percentual da multa aplicada para 75% (setenta e 
cinco por cento), com base no art. 44 da Lei 9.430/96 com redação dada pela Lei 
11.448/07. 

 
É como voto. 
 
 

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

rejeitar as preliminares de nulidade do lançamento, arguidas pela Recorrente, por ter 
o autuante adotado critério diferente do lançamento anulado anteriormente ferindo o 
princípio da imutabilidade e por falta de demonstrativo da base de cálculo e alíquota 
do imposto. No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e por maioria, negar-
lhe provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente 
a reclamação tributária constante do auto de infração no 2013/000240, com alteração 
da penalidade para 75% e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de R$ 3.536,31 (três mil, quinhentos e trinta e seis reais e 
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trinta e um centavos), R$ 15.370,66 (quinze mil, trezentos e setenta reais e sessenta 
e seis centavos), R$ 20.071,69 (vinte mil, setenta e um reais e sessenta e nove 
centavos), R$ 22.317,94 (vinte e dois mil, trezentos e dezessete reais e noventa e 
quatro centavos), referentes aos campos 4.11 a 7.11, respectivamente, mais os 
acréscimos legais. O conselheiro Deides Ferreira Lopes votou pela aplicação da 
infração tipificada na legislação estadual, quanto à alíquota do ICMS. O 
representante fazendário Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
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 treze 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 dezessete dias do mês de janeiro de 2014. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Valcy Barboza Ribeiro 
Conselheiro Relator 


