
ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 1 de 4 AI 2008/001289

ACÓRDÃO Nº:440/2009
PROCESSO Nº: 2008/6640/500483          
REEXAME NECESSÁRIO: 2556
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO: ARAGUAÍNA DISTRIBUIDORA DE MOLAS LTDA.

EMENTA: ICMS. Exigência Tributária Por Constatação de Existência de Passivo 
Fictício na Contabilidade da Empresa – Há que prevalecer o lançamento, quando o 
contribuinte não afasta a ilicitude apontada.   

ICMS. Exigência Tributária Embasada em Levantamento da Conta Caixa. Alteração 
de Base de Cálculo após Perícia Elaborada pela Assessoria Técnica – É devida 
parte do imposto reclamado, via auto de infração, quando da conciliação entre a 
documentação acostada e o levantamento for ilidido parcialmente o trabalho fiscal. . 

ICMS. Exigência Tributária por Aproveitamento Indevido do Imposto. 
Descumprimento de Cláusula de Termo de Acordo de Regime Especial – Há que 
prevalecer a exigência tributária quando comprovado procedimento em desacordo 
ao TARE e  o contribuinte confessar a ocorrência dos fatos alegados. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar procedente em parte o auto de infração nº 2008/001289 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 1.431,86 (um mil, 
quatrocentos e trinta e um reais e oitenta e seis centavos), R$ 226.703,45 (duzentos 
e vinte e seis mil, setecentos e três reais e quarenta e cinco centavos), R$ 37.682,17 
(trinta e sete mil, seiscentos e oitenta e dois reais e dezessete centavos) e R$ 
167.107,73 (cento e sessenta e sete mil, cento e sete reais e setenta e três 
centavos), referentes os campos 4.11, 6.11 a 8.11, respectivamente, mais 
acréscimos legais; e improcedente os valores de R$ 12.009,47 (doze mil, nove reais 
e quarenta e sete centavos) e R$ 38.135,08 (trinta e oito mil, cento e trinta e cinco 
reais e oito centavos), referentes os campos 5.11 e 6.11, respectivamente. O 
COCRE conheceu e negou provimento ao Recurso Voluntário. O Sr. Ricardo Shiniti 
Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, 
Raimundo Nonato Carneiro e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento 
do dia 02 de julho de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa, acima citada, foi autuada a recolher ICMS na importância de R$ 
1.431,86 (um mil, quatrocentos e trinta e um reais e oitenta e seis centavos), 



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 4 AI 2008/001289

referente a passivo fictício constatado através da conta fornecedores/2005,  relativa 
ao período de 01.06.2005 à 31.12.2005, contido no contexto 4, dos autos.

Recolher ICMS R$276.848,00 (duzentos e setenta e seis mil, oitocentos e 
quarenta e oito reais), referente a suprimentos ilegais de caixa, quando pagou título 
na conta banco conta movimento e em seguida lançou débito na conta caixa, 
constatada através do levantamento conta caixa, relativo ao período de 01.01.2006 
à 31.12.2007, contido nos contextos 5 e 6 dos autos. 

Recolher ICMS R$204.789,90 (duzentos e quatro mil, setecentos e oitenta e 
nove reais e noventa centavos), referente a aproveitamento indevido de crédito, 
constatado através levantamento apuração do ICMS/2006-2006, quando descumpriu 
a cláusula sexta (contexto 7) e cláusula sétima (contexto 8), do TARE nº 1.704/2006 
(suprimento ilegal de caixa), relativo ao período de 01.01.2006 à 31.07.2007, contido 
nos contextos 7 e 8 dos autos.  

Contribuinte apresentou impugnação, tempestivamente, em 28/07/2008.

Despacho da Julgadora de Primeira Instância converte o processo em 
diligência para que a Assessoria Técnica realize verificação dos valores 
considerados suprimentos ilegais de caixa, relativo aos períodos fiscalizados, 
constantes do levantamento da conta caixa, comparando com a documentação 
acostada aos autos. Através das Notas Técnicas da Assessoria Técnica do CAT, 
esta concluiu que no exercício de 2006 não houve omissão de vendas e que em 
2007, ocorreu omissão de vendas de R$1.333.549,75

Sentença foi lavrada, onde diz que a exigência fiscal decorre da constatação 
de ocorrência de passivo fictício (contexto 4) por meio da análise da Conta 
Fornecedores, relativo ao exercício de 2005, que entende correto o lançamento 
fiscal. Quanto ao contexto 5, refere-se a suprimento ilegal de caixa, e que com 
subsídios da Assessoria Técnica, fazendo conciliação entre os valores apurados 
pela auditoria e os apresentados pela defesa, à luz dos documentos acostados, não 
ficou comprovada omissão de saídas de mercadorias, neste exercício. Quanto ao 
contexto 6, refere-se a suprimento ilegal de caixa, e que com subsídios da 
Assessoria Técnica, fazendo conciliação entre os valores apurados pela auditoria e 
os apresentados pela defesa, à luz dos documentos acostados, constatou a
ocorrência de  omissão de saídas de mercadorias de R$1.333.549,75. Quanto aos 
contextos 7 e 8, referente a aproveitamento indevido de crédito do ICMS, o 
descumprimento da cláusula sexta do TARE firmado, entendo correto o 
procedimento fiscal efetuado, pois, está em conformidade com o § 2º do art. 46 da 
Lei nº 1.287/2001. Com essas considerações julga procedente em parte o auto de 
infração em tela. 
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A Representação Fazendária, em reexame necessário, recomenda a 
manutenção da sentença de primeira instância, que julgou procedente em parte o 
auto de infração.

O contribuinte impetra recurso voluntário, contestando a sentença de primeira 
instância, pois, não ocorreu nenhum ilícito tributário, foi de fato apenas um lapso 
contábil. Pois, a reconstituição da conta caixa com a descrição de reforço de caixa é 
apenas uma presunção e não um fato material. Quanto a obrigações acessórias, 
relativo a aproveitamento indevido de crédito, decorrente do termo de acordo, pode 
até gerar uma obrigação principal. Que quanto aos suprimentos de caixa, em sua 
maioria, foram identificados os suprimentos lícitos, e que no máximo geraria a 
importância de imposto de R$ 12.009,47, do ano de 2006, já no ano de 2007, seria 
de R$160.466,72. É o que se requer.  

A Representação Fazendária manifestando novamente agora sobre o recurso 
voluntário, recomenda a manutenção da sentença de primeira instância pela 
procedência em parte do auto de infração. 

Quanto a exigência fiscal contida no contexto 4, refere-se a passivo fictício, 
constatado através do levantamento da conta fornecedores, conforme dispõe o art. 
21, inciso I, alínea “c” da Lei nº 1.287/2001, como nada foi trazido que pudesse ilidir 
o procedimento, entendo correto o procedimento fiscal realizado. 

Percebe-se que o procedimento fiscal realizado, embasado no levantamento 
da conta caixa – reconstituição, contido nos contextos 5 e 6, foi julgado procedente 
em parte pela Julgadora de Primeira Instância, após colhido subsídios da Assessoria 
Técnica do CAT, pois, fazendo uma comparação entre os documentos juntados 
pelas partes e o levantamento elaborado pelo agente do fisco, constatou-se valores 
divergentes do encontrado por este. Face a isso, entendo correto o procedimento 
adotado na instância primeira.

Quanto ao aproveitamento indevido de crédito do ICMS, contido nos 
contextos 7 e 8 dos autos, estes se deram em descumprimento da cláusula sexta do 
TARE nº 1.704/2006, que exige que o contribuinte mantenha sua escrituração  
contábil/fiscal em conformidade com a legislação tributária estadual. Isso, não foi 
cumprido fielmente, motivando a lavratura do presente auto de infração.

Com essas considerações, entendo que deve ser julgado procedente em 
parte o auto de infração, para se fazer a verdadeira justiça fiscal.  

De todo exposto, no mérito, em reexame necessário, confirmo a decisão de 
primeira instância, julgo procedente em parte o auto de infração nº 2008/001289 e 
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condeno o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 
1.431,86 (um mil, quatrocentos e trinta e um reais e oitenta e seis centavos), R$ 
226.703,45 (duzentos e vinte e seis mil, setecentos e três reais e quarenta e cinco 
centavos), R$ 37.682,17 (trinta e sete mil, seiscentos e oitenta e dois reais e 
dezessete centavos) e R$ 167.107,73 (cento e sessenta e sete mil, cento e sete 
reais e setenta e três centavos), referentes os campos 4.11, 6.11 a 8.11, 
respectivamente, mais acréscimos legais; e improcedente os valores de R$ 
12.009,47 (doze mil, nove reais e quarenta e sete centavos) e R$ 38.135,08 (trinta e
oito mil, cento e trinta e cinco reais e oito centavos), referentes os campos 5.11 e 
6.11, respectivamente. Conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.

É o voto. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 11 dias do mês de agosto de 2009.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


