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ACÓRDÃO No: 

 
210/2017 

PROCESSO No: 2015.6010.500620 
AINF No: 0480002015009620002386201585 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.397 
INTERESSADO:  DROGARIA PINHEIRO LTDA – EPP 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.352.475-0 
RECORRENTE:  FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA  
 
 
IRPJ. CSLL. COFINS. PIS. CPP. ICMS. SIMPLES NACIONAL. OBRIGAÇÃO 
PRINCIPAL. SUPRIMENTOS ILEGAIS DE CAIXA. CONTA CAIXA. ERRO NO 
LEVANTAMENTO CONTÁBIL. NULIDADE - É nula a reclamação tributária apurada 
em levantamento contábil elaborado com erro, caracterizando cerceamento de 
defesa, nos termos do art. 28, inciso II da Lei nº 1.288/01. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário contra o 
contribuinte qualificado na peça inaugural, referente a suprimentos de caixa não 
comprovados. 
 

Foram anexados aos autos Boletim de Informações Cadastrais, consulta 
a optantes do Simples Nacional, intimação, cadastro de ação fiscal, nota explicativa, 
auto de infração do simples nacional do exercício de 2010, levantamento de 
suprimento de caixa não comprovado, livro caixa e extratos bancários (fls. 101/242). 
 

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração e notificação fiscal por 
edital (fls. 244), para apresentar impugnação ou pagar o crédito tributário reclamado, 
comparecendo ao processo intempestivamente, incorrendo em revelia. 
 

O auto de infração foi lavrado em 01.06.2015 e o sujeito passivo foi 
regularmente intimado na data constante do Edital às fls. 244. A fase contenciosa do 
procedimento inicia-se com a apresentação de impugnação, de acordo com o que 
preceitua o art. 41 da Lei 1.288/01: 

 
O prazo para apresentar impugnação em primeira instância do 

procedimento de constituição do crédito tributário é de trinta dias, observadas as 
disposições expressas nos arts. 24 e 26, inciso IV, alínea f, item 1 da Lei 1.288/01 
com redação dada pela Lei nº 2.598/2012. 
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Decorrido o prazo estabelecido para apresentação da impugnação ou 
sendo esta apresentada fora do prazo legal, o sujeito passivo é considerado revel, 
presumindo-se verdadeira a matéria fática alegada pelo autor, conforme previsto no 
art. 47 da Lei 1.288/01: 

 
Art. 47.  O sujeito passivo é considerado revel, presumindo-se 
verdadeira a matéria fática alegada pelo autor, quando, nos prazos 
legais, o crédito tributário lançado não for impugnado ou parcelado 
ou pago. (Redação dada pela Lei nº 2.521, de 10/11/2011). 

 
No presente caso, constata-se a ocorrência da revelia, tendo em vista que 

expirou o prazo para apresentação de impugnação em 04.08.2015 e o sujeito 
passivo somente compareceu aos autos em 05.08.2015 (fls. 245/247) após 
decorrido o prazo legal. Desta forma, é cabível tão somente analisar as matérias de 
direito, em conformidade ao que dispõe o art. 57 da Lei 1.288/01: 

 
Art. 57.  Na hipótese de revelia, são analisadas e decididas as 
matérias de direito, quanto a: (Redação dada pela Lei 2.521, de 
10.11.11) 
  
I – perfeita identificação do contribuinte; 
  
II – legitimidade da intimação do sujeito passivo e aos prazos 
processuais; 
 
III – descrição da infração e ao seu enquadramento legal; 
  
IV - penalidade sugerida; (Redação dada pela Lei 2.521, de 
10.11.11) 
  
V – elementos informativos do crédito tributário, principalmente 
quanto ao fato gerador, a base de cálculo e a alíquota; 
  
VI – outros dados que possam tornar ineficaz a exigência fiscal. 
 
Parágrafo único. A revelia do autuado importa o reconhecimento da 
obrigação tributária e produz efeito de decisão final do processo 
administrativo. (Redação dada pela Lei 2.521, de 10.11.11) 

 
Da análise constata-se que o sujeito passivo está corretamente 

identificado no auto de infração, observando-se o que dispõe o art. 35, inciso I, 
alínea a da Lei 1.288/01. 

 
A intimação é válida, vez que a autuada foi intimada por edital, em 

consonância com o que estabelece o art. 22, inciso IV da Lei 1.288/01 e o prazo 
processual foi cumprido de acordo com o que preceitua o art. 26 da Lei 1.288/01. 

 
A infração está descrita de forma clara, precisa e resumida no auto de 

infração, bem como os seus enquadramentos legais estão em conformidade com as 
leis vigentes à época da ocorrência dos atos infracionais.  
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A penalidade sugerida também está prevista na lei vigente à época do 

fato e está correta a sua aplicação. 
 
Os elementos informativos do crédito tributário, utilizados pelo auditor 

para apurar a infração cometida pelo sujeito passivo, são os documentos auxiliares 
de notas fiscais e os livros fiscais anexados aos autos, que comprovam a falta de 
registro dos documentos fiscais de entradas, presumindo-se a omissão de receitas 
tributadas. 

 
Passando para a análise de outros dados que possam tornar ineficaz a 

exigência fiscal, considero ainda que o presente auto de infração foi lavrado por 
autoridade competente, conforme determina o art. 33, caput da Lei Complementar nº 
123/2006 e preenche todos os requisitos estabelecidos na legislação tributária. 

 
Diante do exposto, a julgadora de primeira instância análise do auto de 

infração no 04800020150096200002386201585 em conformidade ao previsto no art. 
57 da Lei 1.288/01 e declarada a revelia do sujeito passivo, decidiu pela 
PROCEDÊNCIA do crédito tributário consolidado às fls. 02, a saber: 

 
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ - no valor de R$ 869,11 

(oitocentos e sessenta e nove reais e onze centavos); 
 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - no valor de R$ 869,11 

(oitocentos e sessenta e nove reais e onze centavos); 
 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS - no 

valor de R$ 2.557,01 (dois mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e um centavo); 
 
Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS - no valor de R$ 

629,41 (seiscentos e vinte e nove reais e quarenta e um centavos); 
 
Contribuição Previdenciária Patronal - CPP - no valor de R$ 7.262,86 

(sete mil, duzentos e sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos) e 
 
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS - no valor de R$ 5.757,60 (cinco mil, setecentos e cinquenta e 
sete reais e sessenta centavos). 

 
Os valores acima destacados deverão ser acrescidos da penalidade 

proposta às fls. 84 e demais cominações legais. 
 
O sujeito passivo foi intimado sentença de primeira instancia por via 

postal, apresenta recurso voluntário tempestivo com as seguintes alegações. 
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Houve erro no julgamento de primeira instância quanto à contagem do 
prazo, não existem omissões de venda, os recursos financeiros em questão são 
provenientes da conta bancária da própria empresa junto ao banco do Brasil, 
houveram sim os devidos estornos, haja vista que todas as despesas foram 
escrituradas pela operação de saída do livro caixa da empresa. 

 
Por sua vez em parecer a Representação Fazendária recomenda a 

nulidade da decisão de primeira e o processo retorna para julgamento (fls. 266/267). 
 
É o Relatório. 
 

 
VOTO 
 

 
O crédito tributário constituído contra o sujeito passivo identificado na 

inicial trata-se de AINF do Simples Nacional apurado através do levanta suprimento 
caixa não comprovado, presumindo – se a omissão de saídas de mercadorias 
tributadas. 

 
Na elaboração do levantamento da conta caixa, o autuante considerou 

como suprimento ilegal todos os ingressos de numerários na conta caixa oriundos 
da conta banco da empresa, seja como pagamento de fornecedores, seja como 
suprimento de caixa para pagamento de despesas diversas da empresa.  

 
Por isso, em nosso entendimento, o contribuinte escriturou a conta caixa 

de maneira correta, tendo em vista que há a obrigatoriedade prevista na legislação 
tributária de que todos os pagamentos efetuados pela empresa devem ser 
escriturados na conta caixa, como segue: 

 
Resolução CGSN nº 94/2011: 
 
Art. 61. A ME ou EPP optante pelo Simples Nacional deverá adotar 
para os registros e controles das operações e prestações por ela 
realizadas, observado o disposto no art. 61-A: (Redação dada pela 
Resolução CGSN nº 115, de 04 de setembro de 2014) 
 
I – Livro Caixa, no qual deverá estar escriturada toda a sua 
movimentação financeira e bancária; 

 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins 

– COCRE, também tem adotado este entendimento em decisões anteriores, como 
segue: 

 
ACÓRDÃO Nº. : 152/2016  
EMENTA : ICMS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. SUPRIMENTOS 
ILEGAIS DE CAIXA E LANÇAMENTOS INTEMPESTIVOS. CONTA 
CAIXA. ERRO NO LEVANTAMENTO CONTÁBIL. NULIDADE - É 
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nulo a exigência tributária apurada em levantamento contábil 
elaborado com erro ou omissões. 

 
Desta forma voto pela  preliminar de nulidade do auto de infração por erro 

na elaboração do levantamento. 
  
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, por unanimidade, acolher a preliminar de nulidade da reclamação tributária 
de cerceamento a defesa, por erro no levantamento, arguida pelo conselheiro 
relator, para julgar extinto o processo sem análise de mérito. O Representante 
Fazendário  Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela fazenda 
pública e pediu o refazimento dos trabalhos de auditoria, conforme prevê o 
Regimento Interno. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Josimar 
Júnior de Oliveira Pereira, Luiz Carlos da Silva Leal, Osmar Defante, Ricardo Shiniti 
Konya, Valcy Barboza Ribeiro e Heverton Luiz de Siqueira Bueno. Presidiu a sessão 
de julgamento aos dezenove dias do mês de setembro 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 novembro de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques  
Presidente 

 

 

 

Josimar Junior de Oliveira Pereira 
Conselheiro Relator 


