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ACÓRDÃO No  056/2016 
PROCESSO No:  2013/6040/503866 
AUTO DE INFRAÇÃO No:  2013/002752 
RECURSO VOLUNTÁRIO   8.262 
RECORRENTE:  TOCANTINS COMÉRCIO E DIST. DE              

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 
RECORRIDA:  FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No:  29.402.254 -6 

 
 

EMENTA 
 
 

I - ICMS. SUPRIMENTO ILEGAL DA CONTA CAIXA. AUSÊNCIA DOS 
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS FATOS. CERCEAMENTO DE 
DEFESA. NULIDADE. A ausência dos documentos comprobatórios dos fatos, 
previstos no art. 35, inciso IV, da Lei 1.288/2001, acarreta a nulidade do auto de 
infração por cerceamento de defesa, conforme art. 28, inciso II, da mesma Lei. 

 
II - ICMS. SUPRIMENTO ILEGAL DA CONTA CAIXA. NULIDADE. ERRO 

NA TIPIFICAÇÃO JURÍDICA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS INFRINGIDOS – É nula 
a exigência que não especifica com clareza os dispositivos legais infringidos de 
empresa optante do Simples Nacional enquadrada como empresa do ICMS normal 
indicados no auto de infração. 
 
 

RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual, através da lavratura do auto de infração 
2013/002752, constituiu crédito tributário contra o sujeito passivo qualificado na peça 
inicial. 

 
O lançamento do crédito tributário exige o ICMS apurado através do 

levantamento da conta caixa referentes aos suprimentos ilegais dessa conta nos 
exercícios de 2008-2009-2010-2011 e 2012. 

 
Foram juntados aos autos os levantamentos da conta caixa, livros 

contábeis e contratos de mútuo, documentos às fls. 04/1712.  
 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal, fls. 1714, 

e compareceu tempestivamente ao processo, alegando em sua impugnação 
(fls.1716/21) em síntese, que: 
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“Os contratos de mútuos ora narrados na peça inicial (autos de infração) 
foram firmados de acordo prevê a legislação em vigor, conforme reza o artigo 586 do 
CC.”, fls. 1718. 

 
“Vale dizer, os contratos referidos foram devidamente contabilizados, 

tanto pela contratante como pela contrata, conforme apontam cópias dos livros diário 
e razão em anexos.” fls. 1718. 

 
“Assim os contratos entabulados são idôneos, por via reflexa devem surtir 

os efeitos legais.”, fls. 1719. 
 
“(...) a acusação de suprimento ilegal de caixa não está comprovada 

documentalmente, estando pautada em mera presunção de que tais recursos foram 
oriundos de vendas na documentadas. Pensar assim é inverter a regra do jogo, 
sobretudo pelo fato de quem fiscaliza é o credor.”, fls. 1720. 

 
“O procedimento fiscal limitou-se ao exame dos contratos, sem se 

aprofundar na documentação inerente a todos os atos e fatos contábeis da autuada 
nos exercícios fiscalizados.”, fls. 1720. 

 
Por fim, os documentos ora juntados elidem a acusação de suprimento 

ilegal de caixa, portanto, pede-se a improcedência do Auto de infração sub judice. 
 
Na ocasião, a defesa juntou os documentos às fls. 1722/2199. 
 

  O julgador de primeira instância, mediante o despacho às fls. 2201/02 
devolveu o processo ao autor do procedimento para saneamento. 

 
Em atendimento ao citado despacho, o agente do Fisco juntou o termo de 

aditamento alterando as penalidades e os percentuais das multas descritos nos 
campos 6.15, 7.15, 8.15, 6.10, 7.10 e 8.10 do auto de infração e as cópias do livro 
razão, conforme documento às fls. 2204/10. 

 
A intimação do auto de infração foi renovada ao sujeito passivo (fls. 

2215), o qual se manifestou às fls. 2216-17, reiterando, basicamente, as alegações 
apresentadas por ocasião da impugnação do auto de infração. 
 

O julgador de primeira instancia em sentença proferida as fls. 2221/2225 
aduz; 

 
Não foram suscitadas questões preliminares, desse modo, passo ao 

mérito. 
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O auto de infração exige o ICMS em decorrência dos suprimentos ilegais 
da conta caixa. 

A fiscalização apurou diversos empréstimos de mútuo sem a devida 
comprovação legal, o que autoriza a presunção de saída de mercadorias tributáveis 
sem emissão de documentos fiscais, nos termos do artigo 21 da Lei 1287/01. 

 
O lançamento do crédito tributário foi constituído com base nos registros 

dos livros contábeis e nos contratos de mútuo conforme descrição abaixo: 
 

 Data Valor do 
contrato R$ 

Cópia do Contrato 
de mútuo (Folhas 
do processo) 

Cópias do Livro Diário onde 
constam os lançamentos 
contábeis (Folhas do processo) 

05/01/2008     
118.000,00 

51-52 0547 

19/06/2008     
130.000,00 

49-50 0595 

TOTAL 
2008 

    
248.000,00 

  

10/01/2009     
130.000,00 

55-6 2206 

15/09/2009     
130.000,00 

1741-2 0476 

TOTAL 
2009 

    
260.000,00 

  

02/03/2010  
1.150,000,0
0 

53-4 0718 

10/01/2011     
160.000,00 

Não consta 0065 

02/03/2011     
500.000,00 

47-8 0110 

05/07/2011     
440.000,00 

45-6 0243 

TOTAL 
2011 

 
1.100.000,0
0 

  

01/01/2012       
98.300,00 

Não consta 0943 

30/05/2012       
25.825,20 

Não consta 1197 

TOTAL 
2012 

    
124.125,20 
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O Código Tributário Estadual, Lei nº 1.287/01, estabelece algumas 
situações em que a ocorrência do fato gerador do imposto é presumida, como a 
constatada no caso concreto: 

 
Art. 21.Presume-se ocorrido o fato gerador do impos to , 
salvo prova em contrário: (grifo nosso) 
 
I – o fato de a escrituração indicar: 
 
a) saldo credor de caixa ; (grifo nosso) 
 
b) suprimentos de caixa não comprovados ; (grifo nosso) 

 
 A presunção no caput do mencionado artigo é júris tantum, cabendo ao 

sujeito passivo a produção da prova em sentido contrário.  
 
A defesa alega que os contratos obedecem à Legislação em vigor e que a 

fiscalização limitou-se a uma análise superficial dos documentos, além do que, os 
mesmos foram devidamente registrados na contabilidade do mutuário e mutuante e 
como tal, não pode ser mantido o auto de infração. 

 
Desse modo, a discussão dos autos restringe-se à análise das operações 

envolvendo os contratos de mútuo em questão. 
 
Primeiramente, cabe esclarecer que os contratos anexados aos autos não 

foram registrados no registro público, portanto, não podem produzir efeitos perante 
terceiros, conforme prevê o artigo 221 da Lei 10.406/02 (Código Civil): 

 
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente 
assinado por quem esteja na livre disposição e administração de 
seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; 
mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a 
respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. 

 
Segundo, é consenso que os contratos de mútuo, por si só, não 

comprovam a efetividade das transações. É necessário que esses contratos estejam 
acompanhados dos documentos bancários que comprovem a autenticidade das 
operações com coincidência de datas e valores nas operações envolvidas, o que, 
em nenhum momento foi demonstrado pela defesa. 

 
Além disso, a defesa também deveria demonstrar a capacidade 

econômica e financeira nas operações realizadas, o que também não ficou 
comprovado nos autos. 

 
Dessa forma, em síntese, entendo que cabe razão ao Fisco, considerando que: 
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1- Os contratos juntados ao processo não atendem as normas legais, 

ante a falta do devido registro público conforme dispõe o artigo 221 do Código Civil; 
 

2- Falta de apresentação dos documentos bancários (cheques, extratos 
bancários, DOC etc.) que confirme a autenticidade das operações; 

 
3- Não ficou comprovado a capacidade econômica dos mutuantes e nem 

a disponibilidade financeira dos mesmos, bem como, a efetiva entrega dos valores a 
autuada; 

 
4- Os documentos ora juntados não elidem a acusação de suprimento 

ilegal de caixa, razões pelas quais mantenho a exigência fiscal na sua totalidade. 
 

Diante do exposto, conheçe da impugnação apresentada, nega-lhe 
provimento e julga PROCEDENTE as exigências do auto de infração de nº 
2012/003593, condenando o sujeito passivo aos pagamentos dos créditos tributários 
abaixo reclamados: 

 
Campo 4.11 - no valor de R$ 42.160,00 (quarenta e dois mil cento e 

sessenta reais), com a penalidade do campo 4.15, mais acréscimos legais; 
 
Campo 5.11 - no valor de R$ 44.200,00, (quarenta e quatro mil e 

duzentos reais), com a penalidade do campo 5.15, mais acréscimos legais; 
 
Campo 6.11 - no valor de R$ 195.500,00 (cento e noventa e cinco mil e 

quinhentos reais), com a penalidade do campo 6.15 do termo aditamento às fls. 
2204/10, mais acréscimos legais; 

 
Campo 7.11 - no valor de R$ 187.000,00 (cento e oitenta e sete mil reais), 

com a penalidade do campo 7.15 do termo aditamento às fls. 2204/10, mais 
acréscimos legais; 

 
Campo 8.11 - no valor de R$ 21.101,28 (vinte e um mil, cento e um reais 

e vinte e oito centavos), com a penalidade do campo 8.15 do termo aditamento às 
fls. 2204/10, mais acréscimos legais. 

 
Intimado da Decisão de Primeira instancia a recorrente apresentou recurso 

Voluntário às fls. 1237/2263. Nos seguintes termos; 
 
Em preliminar argui a incompetência da autoridade Fiscalizadora para 

proceder a ação fiscal. Recorrente optante pelo Simples Nacional e neste caso a 
secretaria da fazenda à época era incompetente para apreciar a matéria, por 
consequência maculou toda a ação fiscal. Sendo que a receita Federal é o órgão 
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competente para proceder a ação fiscal. Citando os art. 33; 39 da lei Complementar 
123/2006. 

 
Também alegou violação das regras afetas as ações fiscais dos 

contribuintes optantes pelo Simples Nacional. Resolução n. 30/2008 que regula os 
procedimentos administrativos relativos ao Simples nacional. Citando os art. 4º; 5º; 
6º; 7º e 8º da referida resolução. 

 
A decadência do credito tributário relativo ao período de 01/01/2008 à 

31/12/2008 e 01.01.2009 a 31.12.2009. Enfatizando que a ciência ocorreu no dia 21 
de novembro de 2013 e, portanto, o exercício de 2008 está ilegal a cobrança. No 
mesmo prisma relata que com o termo de aditamento foi renovado a notificação de 
ciência do recorrente para 24/08/2014 e que a norma em regência determina o 
reconhecimento da decadência dos últimos 05 anos, estendendo até o exercício de 
24/08/2009. 

 
No mérito, destacou a validade dos contratos de mútuos e os registros 

correspondentes. Pois a recorrente juntou documentalmente os contratos, bem como 
registros contábeis correspondentes, os boletos de pagamentos dos empréstimos 
questionados fls 1805- 2200, demonstrando concretização dos referidos empréstimos 
de mútuos.  

 
Alegando ainda que houve afronta ao art. 884 do CC e também ao Art. 

131 do CPC bem como ao Art. 5º, LIV e LV da Constituição Federal. Enfatizando que 
não foram observados os princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Pedindo por 
fim o provimento integral deste recurso. 

 
Fez juntada da procuração, consulta ao optante de Simples Nacional, 

Declaração anual do Simples Nacional, Contrato de Mutuo mercantil e dos livros 
contábeis fls 2265/2369. 
 

A Representação Fazendária em MANIFESTAÇÃO as fls.2365/2367, 
acatou os argumentos feito pelo Julgador de Primeira Instancia, manifestou-se pela 
confirmação da decisão da sentença proferida pelo Julgador Singular.   

 
É o relatório. 

 
 
VOTO 
 
 

A presente lide configura-se na autuação nos campos 4 ; 5 ; 6 7 e 8 
referente ao lançamento do crédito tributário,  onde  exige o ICMS apurado através 
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do levantamento da conta caixa, referentes aos suprimentos ilegais dessa conta, nos 
exercícios de 2008-2009-2010-2011 e 2012. 

 
Preliminarmente a Recorrente requer a extinção do crédito pela decadência 

e pela nulidade em razões dos dispositivos legais que sustenta o auto de infração. 
 
Observa-se que o fato gerador se refere ao exercício de 2008 e que o 

Auto de Infração foi lavrado em 04.11.2013 e o sujeito passivo foi intimado em 
21.11.2013 (fls.1714). O prazo decadencial começou a fluir em 01.01.2009 e 
expirou-se em 31.12.2013, portanto, não havia decaído o direito da Fazenda Pública 
de constituir o referido crédito tributário, conforme prevê o art. 173 do Código 
Tributário Nacional: 

 
Art. 173.  O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 

 
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado; 

 
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se 
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da 
data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário 
pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória 
indispensável ao lançamento. 
 

Sendo assim, rejeito esta preliminar arguida. 
 

Outra preliminar arguida é a incompetência da autoridade Fiscalizadora 
para proceder a ação fiscal. Recorrente optante pelo Simples Nacional e neste caso 
a secretaria da fazenda à época era incompetente para apreciar a matéria, por 
consequência maculou toda a ação fiscal. Sendo que a receita Federal é o órgão 
competente para proceder a ação fiscal. Citando os art. 33; 39 da lei Complementar 
123/2006. 

 
Vez que a meu ver deve-se aplicar a Lei Complementar nº 123/2006 à 

microempresa e à empresa de pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional, que 
exerça atividades incluídas no campo de incidência do ICMS e seja apurada 
omissão de receita de que não se consiga identificar a origem, com esteio no que 
está disposto nos artigos 34 e 39, caput, § 2º, da Lei Complementar nº 123, bem 
como na conformidade da resolução CGSN nº 94, de 29 de maio de 2011, nos 
artigos 82, caput, § 2º e 83 caput, vejamos: 

 
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 
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Art. 34. Aplicam-se à microempresa e à empresa de pequeno porte 
optantes pelo Simples Nacional todas as presunções de omissão de 
receita existentes nas legislações de regência dos impostos e 
contribuições incluídos no Simples Nacional. 
(...) 
 
Art. 39. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional 
será de competência do órgão julgador integrante da estrutura 
administrativa do ente federativo que efetuar o lançamento, o 
indeferimento da opção ou a exclusão de ofício, observados os 
dispositivos legais atinentes aos processos administrativos fiscais 
desse ente. 
(Redação dada pela Lei Complementar nº 139, de 10 de novembro 
de 2011) 
 
(...) 
 
§ 2º No caso em que o contribuinte do Simples Nacional exerça 
atividades incluídas no campo de incidência do ICMS e do ISS e seja 
apurada omissão de receita de que não se consiga id entificar 
aorigem, a autuação será feita utilizando a maior a líquota 
previstanesta Lei Complementar , e a parcela autuada que não seja 
correspondente aos tributos e contribuições federais será rateada 
entre Estados e Municípios ou Distrito Federal. (grifo nosso). 

 
Por conseguinte, o art. 39 da norma precitada trata da competência do 

contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional, a qual será do órgão 
julgador integrante da estrutura administrativa do ente federativo, cujos requisitos 
para sua fixação serão o lançamento, o indeferimento da opção ou a exclusão de 
ofício, observados os dispositivos legais atinentes aos processos administrativos 
fiscais desse ente. 

 
Sendo assim, entendo que não deve ser acatada esta preliminar de 

incompetência da Autoridade Fiscalizadora, tendo em vista que a, a correta  
interpretação do art. 34 supra, utilizando-se das técnicas adequadas de 
hermenêutica, é no sentido de que apenas quanto à previsão de presunções de 
omissão de receita aplica-se a legislações de regência dos impostos e contribuições 
incluídos no Simples Nacional, vale dizer que apenas se permite o instituto da 
referida presunção, com base na legislação do ente fiscalizador, o que não permite 
inferir que a Lei Complementar 123/2006 deixará de reger as reclamações tributárias 
que envolvem as ME e EPP optantes pelo Simples Nacional. 

 
Vale dizer que a recorrente junta as fls. 2266/2287 as declarações 

entregues perante a receita Federal que demonstram ser a empresa optante do 
Simples Nacional, bem como os respectivos pagamentos efetivados relativo ao 
imposto unificado em relação aos exercícios de 2009; 2010 e 2011. 
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Assim, considerando que o sujeito passivo é optante pelo Simples 

Nacional e que houve equivoco na tipificação jurídica,   verifica-se que o auto de 
infração não foi lavrado em conformidade com legislação tributária do Simples 
Nacional  vigente , e portando está em desacordo com o estabelecido no Art. 35 da 
lei 1288/01 que estabelece; 

 
 

Art. 35. O Auto de Infração: 
 
I – formaliza a exigência do crédito tributário e contém, no mínimo: 
 
(...) 
 
d) o dispositivo legal infringido; 
 
(...) 
 
IV – contém em anexo todos os demonstrativos do crédito tributário e 
os documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar. 
 

Desta forma, entendo que o autor da peça básica, embora tenha sido 
criterioso na análise dos fatos, contrariou a legislação tributária, deixou de 
demonstrar de forma detalhada o valor dos créditos tributários, não anexando cópia 
dos documentos probatórios contrariando assim o dispositivo supracitado. 

 
Assim, a demonstração de todos os elementos que deram causa ao 

lançamento do crédito tributário é condição essencial para a comprovação dos 
fatos decorrentes da omissão vislumbrada, a fim de que a ação do Fisco não 
seja conduzida por meros indícios, mas amparada em provas documentais, 
bem como, a descrição clara e segura dos fatos apurados, os quais tornam 
inafastáveis às conclusões sobre a ilicitude das operações objeto da autuação 
em contenda, nos termos dos dispositivos do art. 35, da Lei 1.288/2001,  

 

Nessa direção, somente o conjunto dos documentos fiscais que 
deram origem aos cálculos constantes das planilhas juntadas aos autos 
permitiriam o convencimento das ocorrências descritas na inicial. A presença 
das precitadas inexatidões, inquestionavelmente, dá causa à nulidade do 
lançamento por defeito de estrutura e vício formal estampada, como já dito, 
pela divergência entre os elementos que compõem a peça básica e todos os 
documentos que serviram de provas na sustentação do feito, cuja harmonia é 
indispensável à correta configuração desse ato jurídico-administrativo. 
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A conjunção dessas circunstâncias caracteriza a situação prevista 
no inciso II, do art. 28, da Lei 1.288/2001, in verbis: 

 

Art. 28. É nulo o ato praticado:  
[...] 
 

II – com cerceamento de defesa; 
 

Desta forma, entendo que a preliminar a ser acatada é a de erro 
tipificação jurídica em relação aos campos 5.13; 6.13 e 7.13 do Auto de Infração 
relativo aos exercícios de 2009; 2010 e 2011, por se tratar de ICMS relativo ao 
Simples nacional. E cerceamento de defesa com relação aos campos 4.13 e 8.13 do 
Auto de Infração relativos aos exercícios de 2008 e 2012. Por não ter o autuante 
carreado aos autos documentos que de forma robusta demonstre o crédito tributário.  

 
Diante do exposto, em reexame necessário, voto reformando a decisão de 

primeira instância, para julgar nulo o auto de infração no 2013/002752, e julgar 
extinto o processo sem julgamento de mérito. 

 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar as preliminares de incompetência da autoridade lançadora e 
decadência do exercício de 2008, e por unanimidade, acatar a preliminar de erro na 
tipificação jurídica em relação aos campos 5.13, 6.13 e 7.13, dos exercícios 2009, 
2010 e 2011, arguidas pelo sujeito passivo. E por maioria, acatar a preliminar de 
cerceamento ao direito de defesa em relação aos campos 4.13 e 8.13, dos 
exercícios 2008 e 2012, arguida pelo conselheiro relator e julgar extinto o processo 
sem julgamento de mérito. Voto divergente do conselheiro Rui José Diel. O 
representante fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública e solicitou o refazimento dos trabalhos de auditoria, conforme prevê 
o Regimento Interno. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José 
Wagner Pio de Santana, Guilherme Trindade Meira Costa, Rui José Diel, Osmar 
Defante, Gaspar Maurício Mota de Macedo e Paloma Arruda Ferreira Pincinato. 
Presidiu a sessão de julgamento aos quatro dias do mês de fevereiro de 2016, o 
conselheiro Suzano Lino Marques. 
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