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                                                               Contencioso Administrativo-Tributário 
                                             
                                               

 
ACÓRDÃO 
PROCESSO No: 

 
177/2017 
2015/6640/500784 

AUTO DE INFRAÇÃO No: 2015/002964 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.603 
INTERESSADO: AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.000.360-1 
RECORRENTE:  FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
   
 

ICMS. LEVANTAMENTO CONTA CAIXA. PAGAMENTOS NÃO 
CONTABILIZADOS.  ERRO NO LEVANTAMENTO. IMPROCEDÊNCIA – É 
improcedente a reclamação tributária quando constatado no levantamento, inclusão de 
documentos fiscais cujas operações não provocaram movimentações financeiras na 
conta caixa, tais como: transferências, compras canceladas ou recusadas, e notas 
fiscais de compras contabilizadas na conta bancos ou pagas com cartão de crédito. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 

O contribuinte foi autuado nos campos 4, 5, 6 e 7 referente a ICMS, por  
omissão de vendas constatadas através do Levantamento  da Conta Caixa – 
Pagamentos não Contabilizados, na importância de R$ 121.039,61 (cento e vinte e um 
mil, trinta e nove reais e sessenta e um centavos), R$ 62.633,10 (sessenta e dois mil, 
seiscentos e trinta e três reais e dez centavos), R$ 62.453,34 (sessenta e dois mil, 
quatrocentos e cinquenta e três reais, trinta e quatro centavos) e R$ 101.061,35 (cento 
e um mil, sessenta e um reais, trinta e cinco centavos) respectivamente. 

 
Intimado via direta, o sujeito passivo comparece aos autos, apresentando 

impugnação tempestiva (fls. 305/319), alegando nulidade do auto de infração por erro 
na descrição e tipificação da infração e nulidade por critério equivocado no 
levantamento conta caixa sem atentar para o fato de que trata-se  de filial, cuja 
contabilidade é centralizada na matriz. 
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No mérito, que o auto de infração seja julgado totalmente improcedente por 
erro na elaboração do Levantamento da Conta Caixa: por inclusão de notas fiscais não 
sujeitas a pagamento (transferência da Matriz); notas fiscais contabilizadas no caixa da 
filial e/ou contabilizadas pelo estabelecimento sede; notas fiscais cujas mercadorias 
foram recusadas; notas fiscais contabilizadas na conta bancos, e notas fiscais pagas 
com cartão de crédito. 

 
Ao final requer a nulidade do auto de infração, e no mérito a improcedência 

da ação fiscal e ainda se necessário, que o processo seja convertido em diligência para 
confirmação dos fatos alegados pela defesa.  

 
A julgadora de primeira instância, em decisão às fls. 1.703/1.706, acata o 

pedido de nulidade arguido pela impugnante, em relação aos pagamentos efetuados na 
escrita contábil da matriz, os quais não foram analisados pela autuante, e julga nulo o 
auto de infração, sem análise de mérito. 

 
Submete a decisão à apreciação do Conselho de Contribuintes e Recursos 

Fiscais, nos termos dos artigos 56, inciso IV, alínea f, e 58, parágrafo único, da Lei 
1.288/2001. 

 
A Representação Fazendária em parecer às fls. 1.707/1.709, após análise e 

considerações, confirma a decisão singular e recomenda nulidade do auto de infração 
e, se vencida esta etapa, pela improcedência do mesmo. 

 
Notificado via postal, da decisão de primeira instância e parecer da 

representação fazendária, a autuada não se manifestou. 
 

 
É o Relatório.  

 
 

VOTO 
 
 
A presente lide se configura pela exigência de crédito tributário, por  suposta 

omissão de vendas, provenientes de pagamento não contabilizados na conta caixa. 
 
A infração tipificada, tida como infringida, foi o art. 21, inciso I, alínea “d” da 

Lei 1.287/2001. 
 
Em sua defesa, o sujeito passivo alega em síntese, erro na elaboração do 

Levantamento da Conta Caixa, por inclusão de notas fiscais não sujeitas a pagamentos 
(transferência da Matriz); notas fiscais contabilizadas no caixa da filial e/ou 
contabilizadas pelo estabelecimento sede; notas fiscais cujas mercadorias foram 
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recusadas; notas fiscais contabilizadas na conta bancos e notas fiscais pagas com 
cartão de crédito. 

 
A julgadora de primeira instância, em sua decisão, concedeu provimento aos 

argumentos da impugnante e julgou em preliminar, nulo o auto de infração pela 
inobservância da autuante, quanto aos  pagamentos efetuados na escrita contábil da 
matriz, submetendo a decisão à apreciação do Conselho de Contribuintes e Recursos 
Fiscais do Estado do Tocantins, sem análise de mérito. 

 
Na sequência, a Representação Fazendária em sua manifestação corrobora 

com a decisão singular, e recomenda a nulidade do auto de infração e, se vencida esta 
etapa, pela improcedência do mesmo.  

 
Verificando os dados e documentos acostados aos autos, bem como os 

argumentos da autuada em sua defesa, constata-se, tratar de estabelecimento filial, o 
bastante para tornar o trabalho realizado pelo agente do fisco insubsistente, pois deve 
abranger todos os estabelecimentos do contribuinte de forma centralizada na matriz, 
mesmo que por motivo administrativo o contribuinte desdobre sua contabilidade 
mantendo escrituração individualizada ou descentralizada. 

 
Em julgados anteriores procedimentos de auditoria semelhante a este teve 

como resultado a nulificação, conforme disposição no acórdão nº 051/2011 a seguir: 
 

EMENTA: Levantamento da Conta Caixa. Auditoria Realizada em 
Estabelecimento Filial - Inexigível o imposto quando o levantamento 
contraria as regras técnicas ao não abranger todos os estabelecimentos 
da Empresa 

 
Concomitante a esta condição de nulidade outros equívocos foram 

cometidos na elaboração do trabalho de auditoria fiscal, ao incluir no levantamento 
conta caixa, operações que não ensejam efeito financeiro, tais como: transferências 
entre estabelecimentos; notas fiscais cujas mercadorias foram recusadas, além de 
pagamentos contabilizados na conta bancos ou pagos com cartão de crédito. 

 
Tais equívocos, por tratarem-se de decisão de mérito consequentemente 

mais relevantes, suplanta tais nulidades. 
 
Há de se considerar que a maioria dos produtos comercializados pela 

autuada não sofrem incidência de tributo estadual e não poderiam compor o montante 
autuado. 

 
Assim, conclui-se que a autuada cumpriu com suas obrigações, agindo em 

conformidade com a Legislação Tributária do Estado do Tocantins, especialmente o 
inciso II do art. 44 da Lei 1.287/2001, a seguir: 

Art. 44.  São obrigações do contribuinte e do responsável: 
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(...) 

II - escriturar nos livros próprios, com fidedignidade, na forma e nos 
prazos normativos, as operações ou prestações realizadas, ainda que 
contribuinte substituto ou substituído; (Redação dada pela Lei 2.549 de 
22.12.2011). 

 
 

Desta forma, cai por terra a presunção configurada no art. 21, inciso I, alínea 
“d” da Lei 1.287/2001, conforme a seguir: 
 

Art. 21 . Presume-se ocorrido o fato gerador do imposto, salvo prova em 
contrário: 
 
I – o fato de a escrituração indicar: 
 
(...) 
 
d) a entrada de mercadorias não escrituradas fiscal ou contabilmente; 
 

 
Portanto, perante as provas em contrário existentes nos autos, entendo que 

a exigência fiscal ficou fragilizada não devendo prosperar. 
 
Diante do exposto, em reexame necessário, voto reformando a decisão de 

primeira instância, que em preliminar julgou nula a exigência tributária, para, no mérito, 
pela improcedência dos campos 4.1, 5.1, 6.1 e 7.1 do auto de infração no 2015/002964, 
e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz na peça básica. 

 
 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 

 
Certifico que na conformidade da ata da sessão ordinária hoje realizada, o 

Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente processo, decidiu, 
no mérito, por unanimidade, em reexame necessário, reformar a decisão de primeira 
instância, para julgar improcedente a reclamação tributária constante do auto de 
infração no 2015/002964 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos 
valores de R$ 121.039,61 (cento e vinte um mil, trinta e nove reais e sessenta e um 
centavos) referente ao campo 4.11, R$ 62.633,10 (sessenta e dois mil, seiscentos e 
trinta e três reais e dez centavos) referente ao campo 5.11, R$ 62.453,34 (sessenta e 
dois mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos), referente ao 
campo 6.11 e R$ 101.061,35 (cento e um mil, sessenta e um reais e trinta e cinco 
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centavos), referente ao campo 7.11. O Senhor Hyun Suk Lee fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública Estadual. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz 
Carlos da Silva leal, Osmar Defante, Ricardo Shiniti Konya, Kellen C. Soares Pedreira 
do Vale, José Cândido de Moraes e Edson José Ferraz. Presidiu a sessão de 
julgamento aos vinte e cinco dias do mês de julho de 2017, o Conselheiro Suzano Lino 
Marques. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 

em Palmas, TO, aos vinte e nove dias do mês de setembro de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques  
Presidente 

 

 

 

Luiz Carlos da Silva Leal  
Conselheiro Relator 

  


