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                                                                                           Contencioso  Administrativo-Tributário 
 
ACÓRDÃO No: 

          
073/2016 

PROCESSO No: 2012/6040/503467 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/003408 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.238 
RECORRENTE: RODRIGO BRAVO E IRMÃOS LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.064.398-8 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. SALDO CREDOR DE CAIXA. 
EXIGÊNCIA DE ICMS POR PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE SAÍDAS DE 
MERCADORIAS TRIBUTADAS. PROCEDÊNCIA. É legítima a pretensão da 
Fazenda Pública formulada com base em análise da Conta Caixa em que se apurou 
a existência de Saldo Credor, fato que autoriza a presunção de ocorrência de saídas 
de mercadorias tributadas. 
  
 
RELATÓRIO 
 
 

Contra o sujeito passivo acima qualificado a Fazenda Pública formalizou o 
auto de infração nº 2012/003408, para reclamar o ICMS no valor de R$ 1.963.496,42 
por presunção de saídas de mercadorias tributadas autorizada mediante a 
constatação de saldo credor de caixa, conforme levantamento da conta caixa para o 
exercício de 2009 (fls.911/914). 

 
Trata-se de reclamação decorrente de auto de infração anterior tornado 

nulo por falta do Demonstrativo do Crédito Tributário. 
 
Juntaram-se o levantamento da conta caixa, cópias dos livros Registro de 

Apuração do ICMS, dos livros contábeis, Diário e Razão e demonstrativos auxiliares 
do crédito tributário, Termo de Aditamento e demais documentos, tudo de fls. 
04/872.  
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A ciência ao sujeito passivo deu-se por via postal, conforme se vê pelo AR 
à fls. 877. Tempestivamente e, nos conformes da lei, este oferta impugnação 
alegando, em síntese, que: 
 

“Após o julgamento do processo tornado nulo, o ora impugnante 
determinou a realização de auditoria interna visando identificar se os 
lançamentos contábeis estavam corretos e descobrir se realmente 
havia saldo credor. Que a escrituração contábil da empresa não 
reflete corretamente a sua realidade financeira. Percebeu-se a 
inexistência de contabilidade bancária. A escrituração foi toda refeita 
observando-se todos os recebimentos de forma parcelada, seja 
através de crediário próprio, cartão de crédito, cheque, depósito, 
cartão de débito e vendas à vista, de modo a complementar a 
escrituração contábil para que traduza, com fidelidade, a vida contábil-
financeira da empresa. Que encaminhou os novos livros Diário e 
Razão de 2007, 2008 e 2009 à Junta Comercial para serem re-
ratificados e que esta teria se negado a fazê-lo sob o argumento de 
que erros em livros já autenticados devem ser retificados nos próprios 
livros da sua ocorrência, não podendo livros já autenticados ser 
substituídos por outros. Que o presente auto de infração encontra-se 
fundamentado, exclusivamente nos livros Diário e Razão com erros de 
lançamentos, e que, via de consequência, não retratam a realidade 
fiscal-financeira do contribuinte. Que esta encontra-se traduzida na 
retificação produzida antes do novo lançamento e comprova a 
inexistência de saldo credor de caixa. O que ensejou esta enorme 
quantidade de saldos credores de caixa foi justamente a ausência de 
escrituração das contas Bancos e Clientes ou duplicatas a receber. 
Verifica-se, infelizmente, que a contabilidade registrou diversas 
anomalias como saldos credores e não foram escrituradas as contas 
Bancos e Clientes. Não tendo a contabilidade inserido as contas em 
ordem decrescente de liquidez do ativo circulante, nos termos do art. 
178, § 1º, I da Lei 6.404/76, resta óbvio que a documentação contábil 
é inábil aos fins de auditoria, haja vista que as características 
intrínsecas e extrínsecas definidas na legislação são essenciais, nos 
termos do item 2.2.2 das Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC T 
2.2).Que a presunção de omissão de saídas não pode atingir as 
mercadorias sujeitas à substituição tributária. Que a empresa também 
revende mercadorias com ICMS pago na fonte (celulares)”.  

 
Juntou os documentos referentes à retificação da escrituração contábil. 

Citou jurisprudência e, ao final, pediu a improcedência do feito. 
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Em despacho à fls. 903/905 o julgador de primeira instância solicitou 
medidas saneadoras que resultaram em novo levantamento e na manifestação de 
seu autor (fls. 907/917): 

 
Alega o bis in idem (duplicidade), que de fato, deve ser acatada em 
parte, vez que no exercício de 2009 ocorreram duas situações 
distintas, uma que caracterizou o saldo credor de caixa e a outra 
ocorrida somente no mês de dezembro com o suprimento ilegal de 
caixa”. Com o fito de fazer justiça o autor do feito refez o 
levantamento, excluindo o mês de dezembro de 2009 do 
levantamento em que se apurou os saldos credores, ensejando em 
valor menor reclamado naquele auto de infração de nº 2012/003408, 
conforme se vê pelos documentos e Termo de Aditamento juntados. 
Em relação ao suprimento ilegal de caixa, cumpre destacar que a 
autuada efetuou dois lançamentos de venda em 31 de dezembro de 
2009, um no valor de R$ 2.000.000,00 e o outro no valor de R$ 
9.000.000,00, perfazendo um total de R$ 11.000.000,00, cujo 
propósito foi de suprir o estouro de caixa existente. A reconstituição 
de créditos tributário dos exercícios de 2007, 2008 não é bis in idem. 

                  
Adveio a decisão singular em que o julgador esquadrinhou, de mês à 

mês, os saldos credores identificados na escrituração contábil e demonstrados no 
levantamento basilar. Refutou os argumentos da defesa dizendo que a retificação de 
lançamentos contábeis mediante o cancelamento dos livros anteriores só poderia ter 
sido feita pela via judicial. Colacionou atos normativos que regulam a matéria e 
Acórdãos de julgamentos da Receita Federal e do COCRE/TO sobre matéria 
idêntica. Aduziu a fala do autor que disse em sua manifestação à fls.908 que “a 
correição promovida pela autuada em sua contabilidade fora feita de forma 
intempestiva e irregular, após desencadeada ação fiscal, sendo absurda e com o 
propósito de ilidir o crédito tributário”. Decidiu-se pela procedência do feito 
condenando o sujeito passivo ao pagamento do valor da inicial. 

 
Irresignado com a decisão singular o sujeito passivo interpôs legítimo e 

tempestivo recurso voluntário em que reafirma seus argumentos da defesa inicial, 
com ênfase de que os livros Diário e Razão foram refeitos para a correção de erros 
em relação a recebimentos por vendas que teriam sido lançados como se todas 
tivessem ocorridas à vista. Colacionou doutrina e jurisprudência acerca da 
presunção juris-tantum para, ao final, pedir a improcedência do feito. 

 
Em manifestação à fls. 1089/1097 a Representação Fazendária endossa 

os as convicções palmilhadas pelo julgador singular para pedir a manutenção de sua 
sentença nos termos em que fora proferida. 



Publicado no Diário Oficial de nº 4.652 de 1o de julho de 2016 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-908 Tel: +55 63 3218 1240 |                      

3218 1202 – Fax: +55 63 3218 1291 - www.sefaz.to.gov.br 
 

4 4 

 
Instada a se pronunciar, a Procuradoria Geral do Estado, nos termos do 

art. 5°-B, IV, da Lei 1.288/01, na pessoa do douto Subprocurador que subscreve o 
parecer STF nº 148/2014 (de fls. 1098), adota, na íntegra, a manifestação do nobre 
Representante Fazendário. 

 
Em sessão plenária do dia 09 de fevereiro de 2015 o COCRE decidiu, por 

unanimidade, converter o julgamento em diligência, a pedido do conselheiro relator, 
para o autor do procedimento ou o seu substituto legal confrontar os registros 
contábeis reclassificados pelo sujeito passivo com os seus registros originais, a fim 
de identificar possíveis novas contas, tanto do Ativo quanto do Passivo, como, por 
exemplo, (bancos, clientes, empréstimos, etc) e sua compatibilidade com as vendas 
registradas.  

 
Em atendimento à Resolução do COCRE nº 004/2015 (fls. 1.101) o 

autuante respondeu conforme fls. 1.104/1.105: 
 

A diligência pleiteada por esta Corte é despropositada e sem 
qualquer suporte jurídico, vez que, não se coaduna com o que está 
nos autos. Tal análise já foi realizada pelo autor do feito, conforme 
citado em sua manifestação de fls. 907/910.  
 
Se fosse para o autor ter de acatar a escrita do contribuinte e os 
documentos carreados (o que seria um absurdo e contrário à Lei), o 
teria feito naquela oportunidade.  
 
Analisando os documentos, verificou-se que não correspondem à 
ocorrência do fato gerador e que foram produzidos com o fito de ilidir 
o feito. 

  
Em nova manifestação o representante fazendário pontifica que a 

Resolução do COCRE não foi atendida a contento e, abordando aspectos 
conceituais, rechaça, mais uma vez, as alegações da defesa para dar esteio a seu 
pedido pela procedência do feito. 

 
Aos 09-12-2015, mediante a Resolução nº 015/2015, mais uma vez o 

COCRE decidiu converter o julgamento em diligência a fim que o autor do 
procedimento apreciasse os documentos da defesa, confrontando os com os 
registros contábeis originais na perspectiva de confirmar ou não a existência de 
novas contas e/ou receitas antes não consideradas e que culminaram na autuação. 

 
Em atendimento ao solicitado o autor do feito disse (1.120/1.123): 
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Deixo de atender a Diligência por questão absolutamente de direito e 
convicção plena da sua desnecessidade; já explicitei à 
fls.1.104/1.105, que após exaustiva e detida análise da pseudo nova 
escrita, restou verificado que os lançamentos nestes livros são 
totalmente diferentes e não se coadunam com as contas e valores 
dos lançados no livro primitivo; fiz esta análise de forma livre e 
descomprometida com o fito de tirar dúvidas e ver a veracidade das 
alegações da defesa, mas consciente de que não poderia acatar 
ditos lançamentos dos livros por serem intempestivos, ainda que 
verdadeiros e exatos e fossem, mas não foi o que encontrei; 
constatei que as contas nos livros Diário e Razão não tem correlação 
com as contas do livro primitivo, foi tudo refeito de forma totalmente 
nova; os documentos contabilizados, muitos não constavam da 
escrita dos livros originais, são novos e escriturados somente nessa 
nova escrita; existem documentos não oficiais, ou seja, que não tem 
como aferir sua veracidade e idoneidade, que podem ter sido 
forjados ou produzidos com o fito de ilidir o lançamento do crédito 
tributário; as alegações de que se trata de vendas a prazo, à cartão 
ou com recebimento em até 45 dias caem por terra diante de sua 
escrita contábil, o que demonstra o desespero para defender o 
indefensável; ademais esses livros refeitos não tem valor jurídico 
nenhum, não existem, pois não foram autenticados pela Junta 
Comercial do Estado do Tocantins. 

 
 Em nova manifestação à fls. 1.124/1.134 o causídico do sujeito passivo 

traz sua apreciação sobre as considerações tecidas pelo autor a respeito da 
Reclassificação da Contabilidade, trazendo recortes desta para dizer que há 
lançamentos iguais em ambas as escritas e que o autor não procedeu a necessária 
análise da farta documentação. Disse também: 

 
Nessa análise do livro primitivo com os registros reclassificados, 
verifica-se claramente, que a principal divergência entre ambas 
reside nos lançamentos contábeis da Conta Caixa, notadamente os 
registros a débito de caixa; Destaca-se que o livro primitivo não 
contém registros contábeis de recebimentos de clientes (vendas a 
prazo), ao passo que na reclassificação, verifica-se diariamente 
registros contábeis a débito de caixa oriundo da conta clientes, além 
de recebimentos de cheques sacados da conta bancária da Caixa 
Econômica Federal. E se tudo isso não bastar, cumpre registrar, que 
no livro primitivo não existe a Conta Bancos. Já na reclassificação, 
além de existir a Conta Bancos, os respectivos lançamentos 
contábeis desta conta culminam numa movimentação de R$ 
24.049.271,36 para o ano de 2009 (colou recortes). 
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A Representação Fazendária voltou a endossar as convicções 

palmilhadas pela julgadora singular para pedir a manutenção de sua sentença nos 
termos em que proferida. 

 
É o relatório. 

 
 

VOTO 
 
 
Vistos, analisados e amplamente discutidos. Tratam os autos de Saldo 

Credor de Caixa no exercício de 2009, conforme constatado nos livros Diário e 
Razão e demonstrado no co-respectivo levantamento da Conta Caixa. 

 
Por tratar-se de matéria conexa foram apreciados em conjunto os 

processos de nºs 2012/6040/503463, 2012/6040/503467 e 2012/6040/503810. 
 

 
DAS PRELIMINARES 
 
Cogita-se a nulidade intercorrente em razão de não ter o autuante, ao 

analisar documentos da defesa, dito ou feito o que era da sua expectativa. 
 
Quando se está a diligenciar em busca de informações e subsídios para 

formar convicção quanto ao mérito da matéria é porque já foram ultrapassadas as 
questões formais que poderiam ensejar nulidade. Do contrário, as diligências podem 
se tornar tendenciosas, procrastinatórias e inócuas. 

 
O autuante é o primeiro intérprete. Tem o seu livre convencimento tal 

como os julgadores. O COCRE pode determinar quais correções pretende sejam 
feitas mas não pode induzir ou preestabelecer o que ele deva dizer nos autos. Meras 
informações suas no curso do julgamento podem servir ou não na formação da 
convicção quanto ao mérito mas não podem ter o condão de anular o processo, sob 
pena do COCRE ser responsável por isso. 

 
Medidas saneadoras, sejam da primeira ou da segunda instância 

julgadora, trazem em seu bojo um caráter de pré-julgamento. As Resoluções 
emanadas do COCRE infundem a ideia de que os documentos trazidos pela defesa 
poderiam ser diferentes, incompatíveis com a escrita primitiva. A resposta do 
diligente veio endossar esse feeling. 
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As Resoluções do COCRE não pediram reparos, refazimentos ou 

alterações nos trabalhos. Pedia-se a opinião do autuante em relação aos 
documentos trazidos e a reclassificação da contabilidade no sentido de serem ou 
não compatíveis com o faturamento registrado na escrita fiscal. Foi evasivo na 
primeira resposta. 

 
Somente na segunda incursão o autor foi incisivo em dizer que tudo era 

diferente. Disse tratar-se de livros diferentes, cujos valores não se coadunam com as 
contas e valores dos livros primitivos.  
 

Com essas razões rejeito o pedido de nulidade e passo a analisar o 
mérito. 

 
DO MÉRITO (ASPECTOS CONCEITUAIS) 

 
As técnicas fiscais de análise financeira conduzem à conclusão de que a 

proporção da despesa que ultrapassa a receita deve ser considerada receita omitida 
e, portanto, tributada.  
 

 Saldo credor e/ou estouro de caixa é decorrente, salvo prova em 
contrário, de anterior e presumível omissão de saídas de mercadorias tributadas no 
exato valor do seu estouro. Diz a Lei 1.287/01: 

Seção IX - Do Fato Gerador Presumido 

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; 

 
À propósito, a ciência contábil se funda no método das “partidas 

dobradas”: Para cada débito em uma ou mais contas deve corresponder um crédito 
em uma ou mais contas, de tal forma que o total debitado seja igual ao total 
creditado, ou seja, para todo débito há o crédito em valor correspondente e vice-
versa. Não é bem isso que se vê no presente caso. 

  
O Levantamento da Conta Caixa é de ordem presuntiva e cabível sempre 

que o contribuinte se sujeita às Demonstrações Contábeis para a apuração do lucro 
real.  
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Além da expressa disposição legal, é condição para aplicação da prova 

por presunção, a possibilidade de prova em contrário. A presunção é relativa, porém, 
inverte o ônus da prova. Cabe ao sujeito passivo afastar as conclusões do fisco, mas 
não com meros argumentos ou justificativas implausíveis. A Lei 1.288/01, em seu 
art. 45, lhe assegura variados condicionantes de defesa. 

 
DO CONTRADITÓRIO (PROVAS E/OU CONTRAPROVAS) 
 
O fisco demonstrou (levantamento de fls. 911/914) que ao longo dos 

meses de janeiro, fevereiro, março, abril agosto e setembro de 2009, o sujeito 
passivo fez frente a pagamentos no valor de R$ 11.549.978,96 acima das receitas 
obtidas e/ou disponíveis nesse período, gerando um desequilíbrio financeiro desta 
ordem, tecnicamente qualificado como saldo credor e/ou estouro de caixa. 

 
A defesa trouxe documentos como as leituras Z do ECF – Equipamento 

Emissor de Cupom Fiscal, que detalham os recebimentos diários, mapas Resumo de 
Caixa e novos livros contábeis, Diário e Razão (não oficiais), contendo o que chama 
de reclassificação da contabilidade. Com isso quer fazer crer que possuía receita 
superior à que foi originalmente registrada, de modo que o reordenamento de sua 
escrita seria capaz de provar isso e de fazer com que o estouro de caixa deixe de 
existir. Disse o seguinte: 

 
A escrituração foi toda refeita observando-se todos os recebimentos 
de forma parcelada, seja através de crediário próprio, cartão de 
crédito, cheque, depósito, cartão de débito e vendas à vista, de modo 
a complementar a escrituração contábil para que traduza, com 
fidelidade, a vida contábil-financeira da empresa. Que encaminhou 
os novos livros Diário e Razão de 2007, 2008 e 2009 à Junta 
Comercial para serem re-ratificados e que esta teria se negado a 
fazê-lo sob o argumento de que erros em livros já autenticados 
devem ser retificados nos próprios livros da sua ocorrência, não 
podendo livros já autenticados ser substituídos por outros. 
 
Nessa análise do livro primitivo com os registros reclassificados, 
verifica-se claramente, que a principal divergência entre ambas 
reside nos lançamentos contábeis da Conta Caixa, notadamente os 
registros a débito de caixa; Destaca-se que o livro primitivo não 
contém registros contábeis de recebimentos de clientes (vendas a 
prazo), ao passo que na reclassificação, verifica-se diariamente 
registros contábeis a débito de caixa oriundo da conta clientes, além 
de recebimentos de cheques sacados da conta bancária da Caixa 
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Econômica Federal. E se tudo isso não bastar, cumpre registrar, que 
no livro primitivo não existe a Conta Bancos. Já na reclassificação, 
além de existir a Conta Bancos, os respectivos lançamentos 
contábeis desta conta culminam numa movimentação de R$ 
24.049.271,36 para o ano de 2009 (colou recortes). 

 
A origem de todos os desdobramentos financeiros nos lançamentos 

contábeis é a conta mercadorias. Se vendeu à vista debita-se o Caixa à crédito de 
Mercadorias. Se vendeu a prazo debita-se Clientes à crédito de Mercadorias. Se 
comprou à vista debita-se Mercadorias a crédito de Caixa ou Bancos. Se comprou a 
prazo debita-se Mercadorias a crédito de fornecedores. Se pagou despesas ou 
fornecedores debita-se o fornecedor e/ou o prestador de serviços à crédito de caixa 
ou bancos. Se recebeu dinheiro oriundo de vendas à cartão debita-se Bancos à 
crédito de Clientes (nominando as administradoras de cartão). 

 
É um looping circular feito gomos de uma bola de futebol. Um gomo 

costurado no outro, ou seja, lançamentos contábeis com partida e contrapartida. 
 
A defesa começou a dizer que as vendas foram registradas como se 

todas tivessem sido à vista. Em seguida, se apoiando em documentos, disse que 
houve recebimentos superiores aos registrados. Ora, essas falas, além de 
antagônicas, embutem a certeza de que vendas a prazo foram registradas como 
antecipação de receita (direito realizável) e, além destas, houve ainda outras, não 
contidas nos registros originais que embasaram a presente reclamação. 

 
Como então dizer que as novas contas Bancos e Clientes (antes não 

contabilizadas) são desdobramentos da venda original porquanto impossível sua 
amarração como ela? Como dizer que recursos oriundos da venda registrada 
alimentaram contas não contabilizadas? Como dizer que recursos recebidos se 
originam da conta Bancos se essa não existia? 
 

In casu, os documentos que o sujeito passivo pretende como prova em 
contrário são, na verdade, provas contra si mesmo. Alega que obteve receita 
superior à que se encontra registrada em sua escrita original. Os documentos 
apontam nesse sentido. O que falta é a prova de que essa receita marginal tenha 
sido, em algum momento, oferecida à tributação. 

  
O autor do procedimento, ao se manifestar conforme fls. 907/910, disse 

que: 
A defesa faz uma confissão ao dizer que a diferença é decorrente de 
erro de escrituração. Disse ainda, que as retificações em sua 
reconstituição da escrita contábil não refletem a realidade contábil da 
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empresa, havendo discordância de valores e contas e deixando claro 
que fora feita com o fito de ilidir o lançamento. 

 
De fato, em seu recurso voluntário, a defesa reafirma seus argumentos 

impugnatórios, com ênfase de que os livros, Diário e Razão, foram refeitos para a 
correção de erros em relação a recebimentos por vendas que teriam sido lançadas 
como se todas tivessem ocorridas à vista.  

 
Disse que o responsável técnico pela contabilidade deixou de registrar as 

contas Bancos e Clientes, fato que teria ocasionado as diferenças, vez que as 
vendas a prazo foram recebidas em conformidade ao número de parcelas em que 
eram feitas. 

 
O argumento de que todas as vendas teriam sido registradas como se 

fossem à vista e o seu detalhamento em nova contabilidade para fazer crer que o 
totum das receitas é outro, não procede. É apenas desdobrar a receita escritural 
conforme sua real origem, sem que isso represente receita adicional não 
considerada. Impossível fazer duplicar ou triplicar a mesma receita mediante mera 
“reclassificação” da escrita. 

 
Dito de outra forma: houvera vendas à prazo ou receitas outras não 

registradas? Guardadas em contas não contabilizadas como Bancos e Clientes, 
conforme disse a defesa? Eis o propósito do pedido de diligência:  

 
Para o autor do procedimento ou o seu substituto legal confrontar os 
registros contábeis reclassificados pelo sujeito passivo com os seus 
registros originais, a fim de identificar possíveis novas contas, tanto 
do Ativo quanto do Passivo, como, por exemplo, (bancos, clientes, 
empréstimos, etc.) e sua compatibilidade com as vendas registradas. 

 
A escrita comercial é auxiliar da fiscal e deve espelhar com exatidão 

o que esta contiver. É o que diz o RICMS, aprovado pelo Dec. 2.912/06: 
 

Art. 239. Constituem instrumentos auxiliares da escrita fiscal os 
documentos e os livros da escrita comercial, inclusive, o Livro de 
Registro de Duplicatas, o Copiador de Faturas, as notas e outros 
documentos fiscais, guias e demais documentos, ainda que 
pertencentes ao arquivo de terceiros, desde que se relacione com os 
lançamentos efetuados na escrita fiscal ou comercial do contribuinte. 
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Art. 240. Os lançamentos devem ser sempre efetuados com base 
nos documentos fiscais correspondentes, ressalvados os de efeito 
meramente contábil. 

A inversão do ônus da prova, por si só, desautoriza especular sobre 
imposto pago de numerário que se presume originado de omissão de vendas. Por 
isso, não se há de cogitar reincidência e/ou bitributação sobre produtos cujo imposto 
é retido na fonte (celulares). Em outras palavras, isto equivaleria a dizer que o 
contribuinte pagou o imposto sobre o caixa 2. Essa tese faria desautorizar a feitura 
do levantamento da Conta Caixa em empresas que comercializam, exclusivamente, 
produtos sujeitos a substituição tributária e, por conseguinte, se prestaria de salvo-
conduto para a evasão fiscal neste segmento.  
 

A Lei 1.287/01 nenhuma referência e/ou excludência faz no tocante a 
validade ou não da presunção em função da modalidade do pagamento do imposto. 

 
Enfim, prova a favor do contribuinte seria a escrituração fiscal e contábil 

encontrar-se em consonância à legislação e aos princípios e normas da 
contabilidade. No entanto, têm-se o contrário. 

 
ASPECTOS CONTÁBEIS 
 
Em obediência ao princípio contábil da Continuidade os saldos contábeis 

das contas de resultado são contínuos/cumulativos e se movimentam, para mais ou 
para menos, conforme os fatos econômicos.  

 
Por essa razão, os saldos de caixa menores estão contidos nos maiores 

dentro da mesma grandeza (D ou C). Ou seja, enquanto forem crescentes em 
períodos sucessivos (progressão continuada de datas e valores). 

 
Todavia, de um exercício para o outro podem decrescer, zerar, inverter de 

sinal, iniciar de novo e ultrapassar, nominalmente, o saldo do período anterior. A 
presente reclamação é elaborada pelo critério da demonstração mensal do saldo 
credor, partindo de zero no mês seguinte em que esse ocorreu. Ao final, a base de 
cálculo tributada para o exercício é a soma dos saldos credores daqueles meses em 
que ocorreram.  

 
Eis que não se pode cogitar o bis in idem dos saldos credores apurados 

para 2007 e 2008. Não se pode compensar um saldo de menor valor em outro de 
maior valor com data anterior. 
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As exigências de R$ 292.883,18 e, de R$ 160.193,99, dos campos 4.11 e 
5.11, do auto de infração nº 2012/003406, encartado no processo nº 
2012/6040/503463, referem-se igualmente à Saldo Credor de Caixa nos exercícios 
subsequentes de 2007 e 2008, perfazendo um montante de R$ 453.027,17. Vê-se 
que na sequência houve decréscimo mas não o zeramento do Saldo Credor, 
voltando este a crescer em 2009 para o valor aqui exigido de R$ 1.963.496,42. 

 
Pelas razões acima, de sobe e desce, e até mesmo de inversão de 

grandeza dos saldos, não é possível o encontro dos valores reclamados para 2007 e 
2008 com o montante reclamado para 2009. 

 
DO BIS IN IDEM 
 
Ainda para o exercício de 2009 a Fazenda Pública formalizou o auto de 

infração nº 2012/003593, para reclamar o ICMS no valor de R$ 1.870.000,00 por 
presunção de saídas de mercadorias tributadas autorizada mediante a constatação 
de suprimento de numerário ao caixa, com base em registro de vendas fictícias 
tendentes a mascarar o estouro de caixa já existente. Fato que só vem a corroborar 
a conduta infrativa do sujeito passivo. 

 
Evidencia-se com isso que o registro de “vendas fictícias” no 

encerramento do exercício financeiro (31-12-2009) tem o fim precípuo de acobertar o 
estouro de caixa. Ou seja, houve o Saldo Credor de Caixa (prova indireta que 
remete à presunção de que se originou de anterior omissão de saídas) e, 
suprimentos ilegais de origem conhecida  como “vendas fictícias” (prova direta).  

 
Neste caso específico não cabe exigir o imposto para o mesmo exercício 

financeiro sobre os dois valores quando se sabe que a venda fictícia  veio para 
suprir o caixa apenas escrituralmente, a fim de mascarar a venda real que se 
presume ocorrida face a ocorrência de Saldo Credor.  

 
A venda fria (fictícia) tivesse sido tributada (inclusa na apuração do ICMS) 

tornar-se-ia quente para fins de registro de receitas. Ocorre o mesmo se a 
tributamos. Ou seja, hábil para os fins colimados pelo sujeito passivo, qual seja, de 
efetivamente suprir o caixa fazendo desaparecer o estouro.  

 
Portanto, fizemos a compensação entre ambos porquanto são a mesma 

coisa. Ou seja, o saldo credor é a consequência da venda antes omitida e agora 
acobertada com a emissão de um documento gracioso. 
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No compulsar dos autos infere-se que a pretensão da Fazenda Pública 
está adequadamente consubstanciada e enquadrada nos dispositivos da legislação 
dados como infringidos, bem como, reúne os elementos informativos necessários à 
sua validação. Por isso, o nosso voto é pela PROCEDÊNCIA do feito a fim de 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
1.963.496,42 (um milhão, novecentos e sessenta e três mil, quatrocentos e noventa 
e seis reais e quarenta e dois centavos), referente ao campo 4.11, com alteração do 
Termo de Aditamento de fls. 915, mais os acréscimos legais. 

 
É o voto. 
 

 
DECISÃO 

 
 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 

processo, decidiu, por maioria, rejeitar o pedido de diligência solicitado pela 
conselheira Paloma Arruda Ferreira Pincinato. Votos divergentes dos conselheiros 
Rui José Diel, João Alberto Barbosa Dias, José Wagner Pio de Santana e Suzano 
Lino Marques. E por maioria, rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa, arguida 
pelo sujeito passivo por desatendimento à diligência anterior. Votos divergentes dos 
conselheiros Rui José Diel, João Alberto Barbosa Dias, José Wagner Pio de Santana 
e Suzano Lino Marques. No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso voluntário 
e por maioria, negar-lhe provimento para, confirmando a decisão de primeira 
instância, julgar procedente a reclamação tributária constante do auto de infração no 
2012/003408 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 1.963.496,42 (um milhão, novecentos e sessenta e três mil, 
quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos), referente ao campo 
4.11, com alteração do Termo de Aditamento de fls. 915, mais os acréscimos legais. 
Votos divergentes dos conselheiros Osmar Defante, Paloma Arruda Ferreira 
Pincinato e Guilherme Trindade Meira Costa. Os Senhores Adriano Guinzelli e 
Heverton Luiz de Siqueira Bueno fizeram sustentação oral pela Recorrente e 
Fazenda Pública, respectivamente. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Rui José Diel, Osmar Defante, João Alberto Barbosa Dias, Paloma 
Arruda Ferreira Pincinato, José Wagner Pio de Santana e Guilherme Trindade Meira 
Costa. Presidiu a sessão de julgamento, aos vinte e dois dias do mês de junho de 
2016, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, em Palmas, TO, aos 29 dias do mês de junho de 2016. 
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