
 

 

 
 
ACORDÃO No :                              
REEXAME NECESSÁRIO 
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO No:
INTERESSADO: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL N
RECORRENTE:                                

 
EMENTA  

 
 

ICMS. OMISSÃO DE VENDAS. 
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. NULIDADE
de infração quando não contiver em anexo os documentos comprobatórios em que se 
constitui a reclamação tributária
direito de defesa, conforme estabelece o art. 28, inciso II da Lei nº 1.288/

 
 

RELATÓRIO 
 
 
A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 

de infração nº 2013/000470, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 
referente à omissão de receitas decorrente de suprimentos de caixa não 
comprovados. 

 
Foram anexados aos autos informações complementares, intimação, 

extrato do Simples Nacional, levantamento da conta banco, livro razão e extratos 
bancários (fls. 04/184). 

 
A autuada foi intimada do auto de infração por via postal (fls. 186), 

apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 
188/199): 

 
Que o procedimento administrativo só produz efeitos com a notificação do 

contribuinte informando o início da auditoria; que é obrigatória a notificação do 
contribuinte mediante termo p
para instaurar procedimento fiscal; que o valor da transferência é originário dos 
empréstimos escriturados, bem como, venda de mercadorias com cartão de crédito e 
débito; que o objeto deste auto de infra
2012/6640/500895; que a base de cálculo do referido auto de infração está totalmente 
em desacordo com a legislação em vigor; que aplicou a penalidade de 150%, sendo 
que a multa prevista na legislação federal é de 75%.

 
Fez juntada de procurações, alteração contratual, levantamento da conta 

banco (fls. 200/248). 
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                                 010/2016 
REEXAME NECESSÁRIO No     3.432 

    2013/6640/500221 
:     2013/000470 

    MD CALÇADOS LTDA 
No:     29.361.420-2 

                                FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

OMISSÃO DE VENDAS. LEVANTAMENTO DA CONTA CAIXA.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. NULIDADE

quando não contiver em anexo os documentos comprobatórios em que se 
constitui a reclamação tributária, por ter sido o ato praticado com cerceamento ao 
direito de defesa, conforme estabelece o art. 28, inciso II da Lei nº 1.288/

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
de infração nº 2013/000470, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 
referente à omissão de receitas decorrente de suprimentos de caixa não 

Foram anexados aos autos informações complementares, intimação, 
extrato do Simples Nacional, levantamento da conta banco, livro razão e extratos 

A autuada foi intimada do auto de infração por via postal (fls. 186), 
mpugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 

Que o procedimento administrativo só produz efeitos com a notificação do 
contribuinte informando o início da auditoria; que é obrigatória a notificação do 
contribuinte mediante termo por escrito; que o auditor fiscal não tem competência 
para instaurar procedimento fiscal; que o valor da transferência é originário dos 
empréstimos escriturados, bem como, venda de mercadorias com cartão de crédito e 
débito; que o objeto deste auto de infração é o mesmo do processo 
2012/6640/500895; que a base de cálculo do referido auto de infração está totalmente 
em desacordo com a legislação em vigor; que aplicou a penalidade de 150%, sendo 
que a multa prevista na legislação federal é de 75%. 

de procurações, alteração contratual, levantamento da conta 
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

LEVANTAMENTO DA CONTA CAIXA. 
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. NULIDADE – É Nulo o auto 

quando não contiver em anexo os documentos comprobatórios em que se 
por ter sido o ato praticado com cerceamento ao 

direito de defesa, conforme estabelece o art. 28, inciso II da Lei nº 1.288/01. 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
de infração nº 2013/000470, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 
referente à omissão de receitas decorrente de suprimentos de caixa não 

Foram anexados aos autos informações complementares, intimação, 
extrato do Simples Nacional, levantamento da conta banco, livro razão e extratos 

A autuada foi intimada do auto de infração por via postal (fls. 186), 
mpugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 

Que o procedimento administrativo só produz efeitos com a notificação do 
contribuinte informando o início da auditoria; que é obrigatória a notificação do 

or escrito; que o auditor fiscal não tem competência 
para instaurar procedimento fiscal; que o valor da transferência é originário dos 
empréstimos escriturados, bem como, venda de mercadorias com cartão de crédito e 

ção é o mesmo do processo 
2012/6640/500895; que a base de cálculo do referido auto de infração está totalmente 
em desacordo com a legislação em vigor; que aplicou a penalidade de 150%, sendo 

de procurações, alteração contratual, levantamento da conta 



 

 

 
O processo foi devolvido ao autor do procedimento (fls. 249/251 e 271), 

que lavrou termo de aditamento às fls. 253/255 e 273/274 retificando o contexto, 
percentual de multa e penalidade 
fazendo juntada de auto de infração e levantamento da conta caixa (fls. 275/278).

 
O contribuinte foi intimado dos aditivos por via postal (fls. 258) 

apresentando impugnação com as mesmas alegaçõe
edital (fls. 283), não se manifestando.

 
Sobreveio então a sentença de primeira instância, onde a ilustre julgadora 

entendeu que no processo está evidente a caracterização do cerceamento ao direito 
de defesa do sujeito passivo, conforme estabelece o inciso II do Art. 28 da Lei 
no1.288/2001, um vez que faltam clareza e certeza na reclamação tributária e a 
conseqüente nulidade do auto de infração.

 
Diante disto julga nulo sem análise de mérito o auto de infração nº 

2013/000470, no valor de R$ 16.657,90(dezesseis mil e seiscentos e cinquenta e sete 
mil e noventa centavos). 

 
Encaminhado à Representação Fazendária em reexame necessário, esta 

se manifesta através de seu representante, que rebate veementemente a preliminar 
de nulidade apresentada pelo sujeito passivo em sede de impugnação, mencionando 
a incompetência do Auditor Fiscal 
em empresas do Regime Unificado do Simples Nacional, sendo o auto de infração 
emitido por autoridade incompetente.

 

O ilustre representante fazendário, em suas considerações,
o lançamento do crédito tributário está prejudicado, uma vez que o autuante elabora 
um levantamento especial da conta Banco, sendo este improcedente para denunciar 
irregularidade na conta caixa em lançamentos como suprimentos de caixa não 
comprovados. 

 
Desta forma fica caracterizado o cerceamento ao direito de defesa do 

sujeito passivo, no postulado do Art. 28 inciso II da Lei nº 1.288/2001, declinando para 
a nulidade da reclamação tributária e diante desta preliminar, fica preclusa a análise 
do mérito. 

 
Pede então para negar a preliminar de nulidade arguida pelo sujeito 

passivo e manter a sentença prolatada em primeira instância, que preliminarmente 
julgou nulo o auto de infração, sem análise de mérito.

 
Enviado à Procuradoria Geral do Estado, 

seu representante, adotando da íntegra a manifestação exposta pelo Representante 
Fazendário, retornando os autos à sua origem.

 
É o relatório. 
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O processo foi devolvido ao autor do procedimento (fls. 249/251 e 271), 
que lavrou termo de aditamento às fls. 253/255 e 273/274 retificando o contexto, 

e penalidade descrita nos campos 4.1, 4.10 e 4.15 do auto, 
fazendo juntada de auto de infração e levantamento da conta caixa (fls. 275/278).

O contribuinte foi intimado dos aditivos por via postal (fls. 258) 
apresentando impugnação com as mesmas alegações anteriores (fls. 260/270) e por 
edital (fls. 283), não se manifestando. 

Sobreveio então a sentença de primeira instância, onde a ilustre julgadora 
entendeu que no processo está evidente a caracterização do cerceamento ao direito 
de defesa do sujeito passivo, conforme estabelece o inciso II do Art. 28 da Lei 

z que faltam clareza e certeza na reclamação tributária e a 
conseqüente nulidade do auto de infração. 

Diante disto julga nulo sem análise de mérito o auto de infração nº 
2013/000470, no valor de R$ 16.657,90(dezesseis mil e seiscentos e cinquenta e sete 

Encaminhado à Representação Fazendária em reexame necessário, esta 
se manifesta através de seu representante, que rebate veementemente a preliminar 
de nulidade apresentada pelo sujeito passivo em sede de impugnação, mencionando 

ncompetência do Auditor Fiscal – AFRE III – para adotar procedimento de auditoria 
em empresas do Regime Unificado do Simples Nacional, sendo o auto de infração 
emitido por autoridade incompetente. 

O ilustre representante fazendário, em suas considerações,
o lançamento do crédito tributário está prejudicado, uma vez que o autuante elabora 
um levantamento especial da conta Banco, sendo este improcedente para denunciar 
irregularidade na conta caixa em lançamentos como suprimentos de caixa não 

Desta forma fica caracterizado o cerceamento ao direito de defesa do 
sujeito passivo, no postulado do Art. 28 inciso II da Lei nº 1.288/2001, declinando para 
a nulidade da reclamação tributária e diante desta preliminar, fica preclusa a análise 

Pede então para negar a preliminar de nulidade arguida pelo sujeito 
passivo e manter a sentença prolatada em primeira instância, que preliminarmente 
julgou nulo o auto de infração, sem análise de mérito. 

Enviado à Procuradoria Geral do Estado, esta se manifesta através de 
seu representante, adotando da íntegra a manifestação exposta pelo Representante 
Fazendário, retornando os autos à sua origem. 
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O processo foi devolvido ao autor do procedimento (fls. 249/251 e 271), 
que lavrou termo de aditamento às fls. 253/255 e 273/274 retificando o contexto, 

4.1, 4.10 e 4.15 do auto, 
fazendo juntada de auto de infração e levantamento da conta caixa (fls. 275/278). 

O contribuinte foi intimado dos aditivos por via postal (fls. 258) 
s anteriores (fls. 260/270) e por 

Sobreveio então a sentença de primeira instância, onde a ilustre julgadora 
entendeu que no processo está evidente a caracterização do cerceamento ao direito 
de defesa do sujeito passivo, conforme estabelece o inciso II do Art. 28 da Lei 

z que faltam clareza e certeza na reclamação tributária e a 

Diante disto julga nulo sem análise de mérito o auto de infração nº 
2013/000470, no valor de R$ 16.657,90(dezesseis mil e seiscentos e cinquenta e sete 

Encaminhado à Representação Fazendária em reexame necessário, esta 
se manifesta através de seu representante, que rebate veementemente a preliminar 
de nulidade apresentada pelo sujeito passivo em sede de impugnação, mencionando 

para adotar procedimento de auditoria 
em empresas do Regime Unificado do Simples Nacional, sendo o auto de infração 

O ilustre representante fazendário, em suas considerações, entende que 
o lançamento do crédito tributário está prejudicado, uma vez que o autuante elabora 
um levantamento especial da conta Banco, sendo este improcedente para denunciar 
irregularidade na conta caixa em lançamentos como suprimentos de caixa não 

Desta forma fica caracterizado o cerceamento ao direito de defesa do 
sujeito passivo, no postulado do Art. 28 inciso II da Lei nº 1.288/2001, declinando para 
a nulidade da reclamação tributária e diante desta preliminar, fica preclusa a análise 

Pede então para negar a preliminar de nulidade arguida pelo sujeito 
passivo e manter a sentença prolatada em primeira instância, que preliminarmente 

esta se manifesta através de 
seu representante, adotando da íntegra a manifestação exposta pelo Representante 



 

 

 
VOTO 
 
 
O presente auto de infração em litígio

ICMS, referente a fato gerador presumido, pela ocorrência de suprimentos a caixa 
não comprovados, representado pela conta contábil Banco Movimento do Caixa, 
fazendo prova em desfavor do sujeito passivo, o Levantamento Especial da conta 
Banco Movimento.  

 
Ocorre que o primeiro levantamento elaborado é exclusivamente da conta 

bancos, assim como os documentos anexados aos autos são extratos bancários e a 
conta bancos do livro razão.

 
Posteriormente, o autuante faz juntada de um levantamento da conta 

caixa - suprimentos ilegais, mas não anexou os registros da conta caixa nos livros 
contábeis para comprovar o ilícito fiscal descrito, contrariando o disposto no art. 35, 
inciso IV da Lei nº 1.288/01

 
Art. 35. 
  
(...) 
  
IV –
os      documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar.

  
Está, portanto, evidenciado

fora do padrão de exigência legal
especial da conta Banco, sendo este improcedente para denunciar irregularidade na 
conta caixa em lançamentos como suprimentos de caixa não comprovados.

 
Portanto, entendo que está caracterizada a nulidade do auto de infraçã

por cerceamento ao direito de defesa do contribuinte, uma vez que faltam clareza e 
certeza na reclamação tributária, 
1.288/01, a seguir transcrito:

 
Art. 28. 
  
(...) 
  
II – 

  
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins 

assim decidiu: 
 
ACÓRDÃO Nº. : 019/2013 

CLAREZA DA RECLAMAÇÃO TRIBUTÁRIA E CORRELAÇÃO ENTRE O HISTÓRICO E OS 
DISPOSITIVOS LEGAIS INFRINGIDOS 
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uto de infração em litígio trata-se da falta de recolhimento do
ICMS, referente a fato gerador presumido, pela ocorrência de suprimentos a caixa 
não comprovados, representado pela conta contábil Banco Movimento do Caixa, 
fazendo prova em desfavor do sujeito passivo, o Levantamento Especial da conta 

Ocorre que o primeiro levantamento elaborado é exclusivamente da conta 
bancos, assim como os documentos anexados aos autos são extratos bancários e a 
conta bancos do livro razão. 

Posteriormente, o autuante faz juntada de um levantamento da conta 
uprimentos ilegais, mas não anexou os registros da conta caixa nos livros 

contábeis para comprovar o ilícito fiscal descrito, contrariando o disposto no art. 35, 
inciso IV da Lei nº 1.288/01, a seguir transcrito: 

Art. 35. O Auto de Infração: 

 

– contém em anexo todos os demonstrativos do crédito tributário e 
os      documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar.

Está, portanto, evidenciado que o lançamento do crédito tributário está 
fora do padrão de exigência legal, uma vez que o autuante elabora um levantamento 
especial da conta Banco, sendo este improcedente para denunciar irregularidade na 
conta caixa em lançamentos como suprimentos de caixa não comprovados.

Portanto, entendo que está caracterizada a nulidade do auto de infraçã
por cerceamento ao direito de defesa do contribuinte, uma vez que faltam clareza e 
certeza na reclamação tributária, conforme estabelece o art. 28, inciso II da Lei nº 

, a seguir transcrito: 

Art. 28. É nulo o ato praticado: 

 

 com cerceamento de defesa; 

O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins 

ACÓRDÃO Nº. : 019/2013 - EMENTA : ICMS. (...). NULIDADE. FALTA DE 
CLAREZA DA RECLAMAÇÃO TRIBUTÁRIA E CORRELAÇÃO ENTRE O HISTÓRICO E OS 
DISPOSITIVOS LEGAIS INFRINGIDOS – É nula a exigência que não apresenta clareza 
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da falta de recolhimento do 
ICMS, referente a fato gerador presumido, pela ocorrência de suprimentos a caixa 
não comprovados, representado pela conta contábil Banco Movimento do Caixa, 
fazendo prova em desfavor do sujeito passivo, o Levantamento Especial da conta 

Ocorre que o primeiro levantamento elaborado é exclusivamente da conta 
bancos, assim como os documentos anexados aos autos são extratos bancários e a 

Posteriormente, o autuante faz juntada de um levantamento da conta 
uprimentos ilegais, mas não anexou os registros da conta caixa nos livros 

contábeis para comprovar o ilícito fiscal descrito, contrariando o disposto no art. 35, 

contém em anexo todos os demonstrativos do crédito tributário e 
os      documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar. 

que o lançamento do crédito tributário está 
autuante elabora um levantamento 

especial da conta Banco, sendo este improcedente para denunciar irregularidade na 
conta caixa em lançamentos como suprimentos de caixa não comprovados. 

Portanto, entendo que está caracterizada a nulidade do auto de infração 
por cerceamento ao direito de defesa do contribuinte, uma vez que faltam clareza e 

conforme estabelece o art. 28, inciso II da Lei nº 

O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins 

ICMS. (...). NULIDADE. FALTA DE 
CLAREZA DA RECLAMAÇÃO TRIBUTÁRIA E CORRELAÇÃO ENTRE O HISTÓRICO E OS 

É nula a exigência que não apresenta clareza 



 

 

da reclamação tributária e não trás correlação entre o histórico e os dispos
infringidos indicados no auto de infração.

 
Diante do exposto,

sentença de primeira instância e julgar nulo o auto de
cerceamento do direito de defesa, postulado no
alínea c, da lei 1.288/2001

 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 

unanimidade, em reexame necessário, 
infração 2013/000470, em cerceamento do direito de defesa, postulado no art. 28, 
inciso II, e Art. 35, Inciso I, alínea c, da lei 1.288/2001
julgamento de mérito. O representante fazendário Heverton Luiz
sugeriu o refazimento dos trabalhos de auditoria, conforme prevê o Regimento 
Interno. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Alberto Barbosa 
Dias, Paloma Arruda Ferreira Pincinato, José Wagner Pio de Santana, Guilherme
Trindade Meira Costa, Rui José Diel e Felipe Falcão de Lima. Presidiu a sessão de 
julgamento ao primeiro dia do mês de dezembro de 2015, o conselheiro Suzano Lino 
Marques. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 
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da reclamação tributária e não trás correlação entre o histórico e os dispos
infringidos indicados no auto de infração. 

Diante do exposto, é de meu entendimento que seja mantida a decisão em 
sentença de primeira instância e julgar nulo o auto de infração 2013/000470, por
cerceamento do direito de defesa, postulado no art. 28, inciso II, e Art. 35, Inciso I, 
alínea c, da lei 1.288/2001 e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, em reexame necessário, acolher a preliminar de nulidade do auto de 
infração 2013/000470, em cerceamento do direito de defesa, postulado no art. 28, 
inciso II, e Art. 35, Inciso I, alínea c, da lei 1.288/2001 e julgar extinto o processo sem 
julgamento de mérito. O representante fazendário Heverton Luiz
sugeriu o refazimento dos trabalhos de auditoria, conforme prevê o Regimento 

articiparam da sessão de julgamento os conselheiros João Alberto Barbosa 
Dias, Paloma Arruda Ferreira Pincinato, José Wagner Pio de Santana, Guilherme
Trindade Meira Costa, Rui José Diel e Felipe Falcão de Lima. Presidiu a sessão de 
julgamento ao primeiro dia do mês de dezembro de 2015, o conselheiro Suzano Lino 

 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, em Palmas, TO, aos 28 dias do mês de janeiro de 2016

João Alberto Barbosa Dias 
Vice-Presidente 

 
 
 

João Alberto Barbosa Dias 
Conselheiro relator 
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da reclamação tributária e não trás correlação entre o histórico e os dispositivos legais 

é de meu entendimento que seja mantida a decisão em 
infração 2013/000470, por 

art. 28, inciso II, e Art. 35, Inciso I, 
e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito.  

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
nulidade do auto de 

infração 2013/000470, em cerceamento do direito de defesa, postulado no art. 28, 
e julgar extinto o processo sem 

julgamento de mérito. O representante fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno 
sugeriu o refazimento dos trabalhos de auditoria, conforme prevê o Regimento 

articiparam da sessão de julgamento os conselheiros João Alberto Barbosa 
Dias, Paloma Arruda Ferreira Pincinato, José Wagner Pio de Santana, Guilherme 
Trindade Meira Costa, Rui José Diel e Felipe Falcão de Lima. Presidiu a sessão de 
julgamento ao primeiro dia do mês de dezembro de 2015, o conselheiro Suzano Lino 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
6. 


