
Publicado no Diário Oficial de nº 4.820 de 07 março de 2017 
 
 
 
 
                          
                                                                                   Contencioso Administrativo-Tributário  

Pág 1/8 
 

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 

 
 

 
ACÓRDÃO No: 
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 

 
065/2017 
2013/6010/500733 
2013/001476 

RECURSO VOLUNTÁRIO No: 
RECORRENTE: 

8.241 
S. B. FERREIRA CONFECÇÕES 

RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No:  29.089.774-2 

 
 
 

EMENTA 
 
 

I – ICMS. SUPRIMENTO DE CAIXA NÃO COMPROVADO. NULIDADE – 
A ausência dos documentos comprobatórios dos fatos, previstos no art. 35, inciso IV, 
da Lei 1.288/2001, e falta de clareza no levantamento fiscal, acarreta a nulidade do 
auto de infração por cerceamento de defesa, conforme art. 28, inciso II, da mesma 
Lei. 

 
II – ICMS. SUPRIMENTO DE CAIXA NÃO COMPROVADO. 

IMPROCEDÊNCIA - É improcedente o lançamento fiscal que exige ICMS sobre 
omissão de receita PROVENIENTE DE SUPRIMENTOS DE CAIXA, quando não 
comprovado o ilícito fiscal. 

. 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual, através da lavratura do auto de infração nº 
2013/001476 constituiu o crédito tributário contra o contribuinte qualificado na peça 
inicial. 

 
As exigências são referentes às multas formais e ao ICMS pelo fato 

gerador presumido em decorrência da constatação de suprimentos de caixa não 
comprovados. 

 
Foram anexados aos autos o levantamento suprimento de caixa não 

comprovados, livro caixa e extratos bancários (fls. 06/298). 
 

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por ciência direta (fls. 
05), apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 
299/306): 

 
Os levantamentos fiscais estão eivados de erros e vícios, além de não 

obedecer à boa técnica de auditoria. 
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O auto de infração é complemente NULO porque não respeita as 

decisões do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais-COCRE e o 
enquadramento da empresa no Simples Nacional. 

 
Não existe suprimento ilegal de caixa não comprovados. Todas as vendas 

foram realizadas com emissão de documentos fiscais, todos foram registrados no 
livro caixa em seguida oferecidos à tributação através das declarações 
(DASN/PGDAS/PGDAS-D). 
 

O julgador de primeira instancia em sentença proferida as fls. 
310/312aduz que; 

 
Quanto as preliminares arguidas pela defesa, a mesma alega que os 

levantamentos fiscais estão eivados de vícios e erros além de não obedecer à boa 
técnica de auditoria, porém, não indicou esses erros e nem apresentou qualquer 
documento para corroborar a sua tese, portanto, essas alegaçõessão 
infundadasalém de não atender ao que determina o artigo 45, inciso I da Lei 
1288/01, razão pelas quais as mesmas não podem ser acolhidas. 

 
Afirma ainda, que o auto de infração é nulo por não respeitar as decisões 

do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins e o 
enquadramento da empresa no Simples Nacional, citando até algumas decisões que 
supostamente não foram observadas por ocasião da lavratura do auto de infração. 

 
Porém, facilmente se constata que as decisões citadas pela Defesa são 

de situações distintas ao lançamento do crédito tributário em questão e que não se 
aplicam ao caso concreto. 

 
Além disso, o enquadramento da empresa no regime do Simples Nacional 

em nada altera o lançamento do crédito tributário, uma vez que o mesmo é 
decorrente dos suprimentos de caixa não comprovados sendo observada a 
legislação pertinente as empresas enquadras no Simples Nacional.  

 
Quanto ao mérito, a presente demanda refere-seà presunção de omissão 

de saídas de mercadorias tributadas em decorrência da constatação de suprimentos 
de caixa não comprovados. 

 
O fato do sujeito passivo de possuir ECF implantado não afasta o ilícito 

descrito, já que o mesmo é decorrente de suprimentos de caixa não comprovados.  
 
A auditoria fiscal constatou diversos lançamentos nos livros contábeis 

como suprimentos de caixa (fls. 06/170), sem a devida comprovação da origem 
desses numerários. 
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A situação descrita acima caracteriza a presunção de ocorrência do fato 
gerador do ICMS, salvo prova em contrário, conforme estabelece o art. 21, inciso I, 
alínea b da Lei no 1.287/01. Contudo, a impugnante não fez juntada de nenhum 
documento comprobatório que afaste tal presunção. 

 
Diante do exposto, conheço da impugnação apresentada, nego-lhe 

provimento e julgo PROCEDENTE o auto de infração nº 2013/001476 
CONDENANDO a autuada ao pagamento do crédito tributário referente aos valores 
do ICMS relacionados abaixo: 

 
Campo 4.11 do auto de infração no valor de R$ 3.725,86 (três mil, 

setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos), com a penalidade do 
campo 4.15, mais acréscimos legais; 

 
Campo 5.11 do auto de infração no valor de R$ 222,30 (duzentos e vinte 

e dois reais e trinta centavos) com a penalidade do campo 5.15, mais acréscimos 
legais; 

 
Campo 6.11 do auto de infração no valor de R$ 361,44 (trezentos e 

sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos), com a penalidade do campo 
6.15, mais acréscimos legais; 

 
Campo 7.11 do auto de infração no valor de R$ 239,08 (duzentos e trinta 

e nove reais e oito centavos), com a penalidade do campo 7.15, mais acréscimos 
legais; 

 
Campo 8.11 do auto de infração no valor de R$ 14,97 (quatorze reais e 

noventa e sete centavos), com a penalidade do campo 8.15, mais acréscimos legais. 
 
Intimado da decisão de primeira Instancia o Sujeito passivo apresentou 

recurso voluntário as fls316/326 enfatizando que a autoridade fiscal agiu com 
truculência e sem observância da legislação fiscal e tributária. 

 
Que não está obrigado a apresentar livro diário, bastando fazer a 

escrituração do livro caixa. E que não foi considerado o saldo de caixa inicial 
referente ao exercício de 2007, não sendo necessário a sua comprovação. 

 
Que foge do bom senso a aplicação de multa formal sob o argumento de 

embaraço a fiscalização. Causando inclusive cerceamento de defesa citando o Art. 
28 da lei 1288/01. 

 
A empresa explorava as atividades de fábrica de roupas portanto seu 

desembolso consistia na aquisição de matéria prima e mão de obra que representa 
menor valor do que as compras de mercadoria, não necessitando manter estoque 
estruturado com grande quantidade. 
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A recorrente alega que iniciou suas atividades com saldo de caixa, ainda 
permitiu distribuição de lucros para o titular e fechou o exercício com saldo superior 
ao caixa inicial. 

 
Os valores das receitas glosadas no levantamento fiscal são valores de 

recebimentos de vendas já devidamente lançados e oferecidos a tributação, jamais 
poderá constar como receita para pagamento tributário. 

 
Por fim, pede a improcedência do Auto de infração e que caso 

necessário, seja determinado a realização de perícia contábil por auditor alheio a 
lide. 
 

Faz juntada da declaração anual do Simples Nacional,  do livro caixa e do 
livro Diário das intimações e cópias de Dares fls. 328/372. 

 
A Representação Fazendária, em manifestação as fls377/379 apresenta 

parecer nos seguintes termos; 
 

Inicialmente rejeita o pedido de liminar de nulidade por cerceamento de 
defesa afirmando que todos os elementos do princípio do amplo e irrestrito 
contraditório, foram dados ao sujeito passivo. 

 
No mérito, enfatiza que a diferença encontrada em saldo inicial de caixa a 

maior, não se encontra devidamente acobertada de documento probatório de onde 
advém a receita adentrada em caixa, sendo assim considerados Suprimento de 
caixa não comprovado. 

 
Mister se faz denunciar suprimentos não comprovados originados de 

transferência de saldo da conta caixa de final para início de exercício. Recebimento 
de valores em cartões de crédito/debito, pagamentos diversos, na falta destes 
documentos originários, ou escriturações contábeis sem contrapartidas, e ainda 
comprovação da efetiva entrega do numerário, na entrada real do valor, no caixa da 
empresa. 

 
O Sujeito passivo não aduziu razões, tampouco trouxe provas em 

contrário capazes de afastar a reclamação tributária, fazendo apenas alegações 
genéricas. 

 
Finda por recomendar a manutenção da sentença proferida pela 

Julgadora singular em que julgou pela PROCEDENCIA do Auto de Infração. 
 

 
É o relatório. 
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VOTO 
 
 

As exigências são referentes às multas formais e ao ICMS pelo fato 
gerador presumido em decorrência da constatação de suprimentos de caixa não 
comprovados. 

 

No seu recurso voluntario a recorrente argúi preliminar de nulidade por 
cerceamento de defesa tendo em vista Que não está obrigado a apresentar livro 
diário, bastando fazer a escrituração do livro caixa. E que não foi considerado o 
saldo de caixa inicial referente ao exercício de 2007, não sendo necessário a sua 
comprovação. 

 

Preliminarmente, o diploma legal que deu sustentação e direcionou o 
pedido da recorrente foi o art. 35, inciso IV, , que assim prescreve. 

 
A Lei nº 1.288/01 com redação dada pela Lei nº 2.521/11 estabelece que: 

 
Art. 35.  
(...) 
 
IV – contém em anexo todos os demonstrativos do crédito tributário e 
os documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar. 
 

O dispositivo citado impõe que devem ser carreados aos autos todos os 
documentos que deram sustentação a peça basilar, o que apesar de haver 
mencionado a divergência dos saldos na transposição dos saldos mas não foi 
apresentado de forma clara os livros e documentos fiscais. 

 
Desta forma, entendo que está caracterizada a nulidade do auto de 

infração, em relação ao campo 4.11 do auto de infração em razão de ter sido lavrado 
em desacordo com os requisitos estabelecidos na legislação tributária, uma vez que, 
não foi apresentado documentos que comprovam a divergência do saldo 
transportado. 
 

Os levantamentos fiscais apresentados pelo autor, além de descumprir os 
ditames do artigo acima transcrito, não apresentam informações suficientes para a 
defesa.  Foram apresentados de forma global sem indicar os documentos que deram 
origem as supostas diferenças e que não foi apresentado os documentos 
comprobatórios que se fundamentou a autuação. Desta forma, entendo que o autor 
da peça básica, contrariou a legislação tributária, deixou de demonstrar de forma 
detalhada o verdadeiro valor dos créditos tributários. 

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

lançamento do crédito tributário é condição essencial para a comprovação dos 
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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. 
 

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; 
 

No presente caso, as demais exigências constantes do auto de infração 
nº 2013/001476 (fls. 02/03), ou seja, campos 5.11à 8.11, cabalmente ficou 
comprovado a ineficácia do procedimento fiscal tendo em vista a cobrança indevida. 

 
A empresa optante do Simples nacional tem como obrigação manter a 

escrituração no livro caixa, devendo conter todos os ingressos de receita a qualquer 
titulo, inclusive os créditos recebidos de operadoras de cartão de crédito, não 
caracterizando de crédito não comprovado, o simples comparativo entre a conta 
caixa e conta bancos, não sendo obrigatória a escrituração. Sendo essencial  a 
análise da conta receita de vendas, para fazer o comparativo. 

 
A rigor, a transferência de numerários só ocorre entre contas, não há 

como fazer um TED ou um DOC diretamente da conta banco para o caixa. Se assim 
se procedeu estamos diante de um erro de lançamento contábil, fato que por si só, 
não basta como prova de que os recursos aportados ao caixa são fictícios ou de 
origem não comprovada. 

 
Só é possível considerar esses aportes como ilegais no caso de o sujeito 

passivo não contabilizar como recebíveis os valores transferidos pelas 
administradoras de cartão. 
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No presente caso, porém, nenhuma prova consta nos autos de que esses 
recursos tenham origem desconhecida. 

 
Diante do exposto, voto para acolher a preliminar de nulidade do campo 

4.11, por cerceamento à defesa, por falta de clareza do autuante, argüida pela 
Recorrente. No mérito, conheço do recurso voluntário e dou-lhe provimento para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgo improcedente as reclamações 
tributárias constante do auto de infração no 2013/001476 e absolvo o sujeito passivo 
da imputação que lhe faz nos valores de R$ 222,30 (duzentos e vinte e dois reais e 
trinta centavos), R$ 361,44 (trezentos e sessenta e um reais e quarenta e quatro 
centavos), R$ 239,08 (duzentos e trinta e nove reais e oito centavos), R$ 14,97 
(quatorze reais e noventa e sete centavos), referente os campos 5.11 a 8.11 
 

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 do campo 4.11, por 
cerceamento à defesa, por falta de clareza do autuante, arguida pela Recorrente. No 
mérito, por unanimidade, conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente as reclamações 
tributárias constante do auto de infração no 2013/001476 e absolver o sujeito passivo 
da imputação que lhe faz nos valores de R$ 222,30 (duzentos e vinte e dois reais e 
trinta centavos), R$ 361,44 (trezentos e sessenta e um reais e quarenta e quatro 
centavos), R$ 239,08 (duzentos e trinta e nove reais e oito centavos), R$ 14,97 
(quatorze reais e noventa e sete centavos), referente os campos 5.11 a 8.11, 
respectivamente. O Senhor Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública Estadual. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros José Wagner Pio de Santana, Ademar Andrade de Oliveira, Rui José 
Diel, Osmar Defante e João Alberto Barbosa Dias. Presidiu a sessão de julgamento 
aos treze dias do mês de fevereiro de 2017, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos vinte e três dias do mês de fevereiro de 2017. 
 
 

 
Suzano Lino Marques 

Presidente 
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José Wagner Pio de Santana 
Conselheiro relator 


