
1

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 080/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7955
PROCESSO No: 2010/6040/503898
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2007/005293
RECORRENTE: RODRIGO BRAVO & IRMÃOS LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.0064.398-8
RECORIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE SAÍDAS. SALDO CREDOR EM 
CAIXA E SUPRIMENTOS ILEGAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVOS DO 
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE – É nulo o auto de infração que não atende às 
normas estabelecidas em legislação tributária.

RELATÓRIO

O contribuinte foi autuado em três contextos. Nos contextos 4.1 e 5.1 por 
deixar de recolher o ICMS no valor total de R$ 365.182,06 (trezentos e sessenta e 
cinco mil, cento e oitenta e dois reais e seis centavos), referente à presunção de 
saídas de mercadorias tributadas desacobertadas de documento fiscal, 
caracterizada pela constatação de saldo credor de caixa, relativo aos meses de 
fevereiro, março, abril e novembro do exercício de 2007 (contexto 4) e aos meses de 
janeiro, fevereiro, março, abril, julho, agosto e setembro do exercício de  2008 
(contexto 5).

No contexto 6.1, a empresa foi autuada por deixar de recolher o ICMS no 
valor de R$ 3.406.901,08 (três milhões, quatrocentos e seis mil, novecentos e um 
reais e oito centavos), referente a constatação de saldo credor de caixa e 
suprimentos ilegais, conforme levantamento da conta caixa relativo aos saldos 
credores nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, agosto, setembro e outubro, 
e, suprimentos ilegais de caixa no mês de dezembro, todos do exercício de 2009.

Intimado via postal o contribuinte comparece aos autos apresentando 
impugnação tempestiva.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação e negou-lhe 
provimento, pelos fundamentos exarados na sentença de fls. 26/32, condenando o 
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sujeito passivo ao pagamento integral dos créditos tributários referente aos 
contextos 4.1 a 6.1 do auto, acrescidos de multa, juros e atualização monetária.

Intimado da sentença de primeira instância o contribuinte apresentou 
tempestivamente recurso voluntário. Arguiu preliminar de nulidade do lançamento 
tributário por falta de compatibilidade entre o histórico narrado no auto e o dispositivo 
dito como infringido, uma vez que conforme a autoridade fiscal, o contribuinte 
praticou dois ilícitos fiscais, saldo credor de caixa e suprimentos ilegais, que 
deveriam estar individualizados em contextos diferentes e não como se fossem a 
mesma infração.

No mérito, aponta falhas na elaboração dos levantamentos da conta 
caixa, uma vez que os mesmos não representam a realidade fática e contábil da 
autuada.

Ao final requer a total improcedência do lançamento tributário ou a sua 
nulidade.

A Representação Fazendária em sua manifestação pede que seja 
confirmada a decisão monocrática.

VOTO

O auto de infração em análise se refere a cobrança do ICMS dos 
exercícios de 2007 a 2009, baseado em suposta omissão de saídas, caracterizada 
pela apuração de saldo credor de caixa e suprimentos ilegais.

Analisando os levantamentos elaborados pela autoridade lançadora, fls. 5 
a 16 dos autos, é de fácil percepção a falta de demonstrativos, que obrigatoriamente 
devem acompanhar o levantamento, que comprovem a existência de saldo credor 
de caixa e suprimentos ilegais.

Como exemplo podemos citar o levantamento constante as fls. 16 dos 
autos, em que a autoridade autuante atribui o valor de R$ 11.000.000,00 (onze 
milhões de reais) a suprimentos ilegais ocorridos em dezembro de 2009, no entanto, 
nos autos não há nenhuma explicação ou demonstrativo de como a auditoria chegou 
a esse valor.

Não resta demonstrado o raciocínio e os meios utilizados pela autoridade 
lançadora para se chegar aos numerários apresentados como prova do cometimento 
da infração.

Acompanham os autos os livros diário, razão e apuração do ICMS dos 
exercícios autuados, no entanto a demonstração dos numerários exauridos destes 
livros e transportados para o levantamento não se encontra nos autos, 
impossibilitando a constituição do crédito tributário.

Vejamos o que o art. 35, inciso IV, da Lei no 1288/2001, que dispõe sobre 
o Procedimento Administrativo Tributário ensina:
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Art. 35. O Auto de Infração:

IV - contém em anexo todos os demonstrativos do crédito tributário e 
os documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar.

Dessa feita, conforme norma encartada na legislação tributária o presente 
auto não deve prosperar, em razão da total ausência de demonstrativos do crédito 
tributário, fato este que acarreta a nulidade do lançamento.

É como voto.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do contexto 6.1 pela falta de indicação 
do dispositivo legal infringido referente ao suprimento ilegal de caixa, arguida pela 
Recorrente e por unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do auto de infração 
por falta de demonstrativos dos levantamentos fiscais conforme determina o art. 35,
inciso IV, da Lei 1.288/2001, arguida pela conselheira relatora e julgar extinto o 
processo sem julgamento de mérito. Os Srs. Adriano Guinzelli e Rui José Diel 
fizeram sustentação oral pela Recorrente e Fazenda Pública, respectivamente. A 
REFAZ sugere que sejam refeitos os trabalhos de auditoria conforme art. 11, inciso 
VI, do Regimento Interno do Contencioso do Administrativo Tributário – CAT.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fernanda Teixeira Halum, 
João Gabriel Spicker, Deides Ferreira Lopes e Luiz Carlos da Silva Leal. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 17 dias do mês de junho de 2011, o conselheiro Edson 
Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 29 dias do mês de junho de 2011.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

Fernanda Teixeira Halum
Conselheira Relatora


