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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 089/2011
REEXAME NECESSÁRIO No: 3022
PROCESSO No: 2010/6040/501124
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/000410
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.034.213-9
INTERESSADO: GURUPI EDITORIAIS E PAPÉIS LTDA

EMENTA

RECURSO DE OFÍCIO. PROCESSUAL. ICMS. AUDITORIA.
SUPRIMENTO DE CAIXA. NULIDADE – Equívocos cometidos na descrição do fato 
infringente e divergência entre a base de cálculo e o valor da omissão de saída 
constatada maculam a exigência tributária contida na peça fiscal. A inobservância 
das formalidades extrínsecas previstas no inciso IV, do artigo 35, da Lei 1.288/2001,
necessárias à correta configuração desse ato jurídico-administrativo conduz a sua 
nulidade. MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA 
ESTADUAL NÃO ACOLHIDA. RECURSO DE OFÍCIO NÃO PROVIDO. DECISÃO 
UNÂNIME.

RELATÓRIO 

Trata-se de recurso de ofício da sentença da primeira instância 
administrativa no 13/2011, de páginas 192 a 195, que julgou improcedente o auto de 
infração no 2010/000410.

Contra Gurupi Editoriais e Papéis Ltda foi lavrado, em 05/04/2010, o 
precitado auto de infração de páginas 2 e 3, para constituição, a favor da Fazenda 
Pública Estadual, do crédito tributário no valor de R$34.586,33, composto pelos 
valores de R$32.647,72 e R$1.938,61, correspondentes aos exercícios de 2007 e 
2008, respectivamente. 

A peça fiscal consigna que o contribuinte deixou de recolher o ICMS 
referente às saídas de mercadorias tributadas e não registradas em livro próprio, 
invocando, relativamente ao exercício de 2007, a previsão do inciso II, do artigo 44,
combinado com os §§ 1º e 2º, do artigo 46, e em relação ao exercício de 2008, a 
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previsão do inciso II, do artigo 44, combinado com a alínea b, do inciso I, do artigo 
21, todos da Lei 1.287/2001, e alterações.

A notificação do lançamento foi efetuada, em 14/04/2010, por via postal, 
mediante aviso de recebimento, AR, de páginas 51, dos autos.

No prazo, conforme páginas 52 e 53, a empresa recorrente apresentou
impugnação ao lançamento do crédito tributário alegando em síntese que todos os 
lançamentos foram efetuados com base em documentos idôneos, não perfazendo a 
justificativa da auditoria de que eles são suprimentos ilegais de caixa, conforme 
documentos anexos.

Por fim, requereu o arquivamento do presente auto de infração.
A julgadora monocrática, por meio do despacho de páginas 188, 

encaminhou o processo à assessoria técnica do Contencioso Administrativo-
Tributário para que fosse verificada a comprovação, total ou parcial, das
irregularidades dos lançamentos efetuados pela auditora.

Por meio de nota técnica o assessor designado esclareceu que faltou 
acuidade ao identificar os desdobramentos financeiros ocorridos com o numerário 
que transitou pelo caixa, o que prejudicou a pretensão estampada na inicial, mas, 
entende que a matéria está apta ao julgamento.

A sentenciante de primeira instância julgou improcedente o crédito 
tributário constituído por meio do auto de infração no 2010/000410.

Esclareceu que, em consulta ao Sintegra, ficou comprovado que a 
autuada exerce a atividade econômica de comércio atacadista de livros, jornais e 
outras publicações.

Destacou que o levantamento da conta caixa destina-se a apurar a 
ocorrência de saldos credores, suprimentos não comprovados, pagamentos não 
contabilizados ou lançamentos intempestivos de saídas de mercadorias tributadas 
sem o pagamento do imposto devido.

Concluiu que por preceito constitucional é vedado à União, aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos 
e o papel destinado a sua impressão, o que evidencia a improcedência da autuação.

O representante da Fazenda Pública Estadual propugnou pela 
confirmação da sentença prolatada pela julgadora monocrática.

O chefe do Contencioso Administrativo-Tributário encaminhou o processo 
a agência de atendimento para que o sujeito passivo fosse notificado da sentença de 
primeira instância e do parecer da Representação Fazendária, cuja ciência ocorreu 
em 20/04/2011, por via postal, mediante aviso de recebimento, AR, de páginas 201, 
dos autos.

É, em síntese, o relatório.
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VOTO

Inicialmente, importa refletir-se sobre os fundamentos suscitados pela 
sentenciante de primeira instância para julgar improcedente o auto de infração em 
contenda.

Equivocadamente, analisou aspectos secundários da autuação, inclusive 
não abordados na impugnação, cujo entendimento destoa de dispositivos da 
legislação tributária atinentes aos fatos sob apreciação.

Nesse sentido, concluiu que o procedimento de auditoria denominado de 
levantamento da conta caixa, “.... destina-se a apurar ocorrência de saldos credores, 
suprimentos não comprovados, pagamentos não contabilizados ou lançamentos 
intempestivos, autorizativos da presunção de saídas de mercadorias tributadas sem 
o pagamento do imposto devido”. Destacamos.

Nessa esteira, ela acrescentou que em consulta ao Sistema Integrado de 
Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços,
SINTEGRA, da Secretaria da Fazenda, comprovou-se que a autuada exerce 
atividade de atacadista de livros, jornais e outras publicações e que, por disposição 
constitucional, é vedada a instituição de impostos sobre os mesmos.

Mediante esses argumentos, decidiu pela improcedência do auto de 
infração no 2010/000410, recorrendo de sua decisão, nos termos da alínea f, do 
inciso IV, do artigo 56, da Lei 1.288/2001.

A impugnante não apresentou recurso voluntário.

Não assiste razão à julgadora monocrática. O procedimento de auditoria 
adotado pela autuante está em conformidade com o disposto no artigo de regência 
dessa matéria, a seguir transcrito.

“Art. 21. Presume-se ocorrido o fato gerador do imposto, salvo prova 
em contrário:

I – o fato de a escrituração indicar:
................................................................................................................   

b) suprimentos de caixa não comprovados;
....................................................................................................”

O lançamento do crédito tributário indica sobejamente que o sujeito 
passivo incorreu, entre outras, na infração prevista no precitado artigo.

Ora, não se pode confundir auditoria em conta caixa com auditoria em 
conta mercadoria, pois são situações totalmente diferentes.

A primeira, utilizada pela auditora fiscal, tem por finalidade verificar se o 
contribuinte supriu irregularmente o caixa com recursos advindo de omissões
pretéritas de saídas de mercadorias. Portanto, é aplicável a qualquer empresa 
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inscrita no cadastro de contribuinte da Secretaria da Fazenda que possua
contabilidade regular.

Diante do exposto, não há como prosperar a tese da sentenciante que
julgou improcedente o auto de infração no 2010/000410.

Entretanto, ao verificar os demonstrativos elaborados pela autuante, 
percebe-se que a mesma deixou de atender ao disposto no inciso IV, do artigo 35, 
da Lei 1.288/2001.

Não obstante, relativamente ao exercício de 2008, a peça acusatória
contém outros equívocos que levam a sua nulidade, como a base de cálculo 
divergente da apurada pelo levantamento que lhe dá sustentação, e ainda consta, 
erroneamente, de seu contexto o período de 01/01/2007 a 31/12/2007.

Assim, a ausência daqueles elementos exigidos pela legislação tributária
e a presença das precitadas inexatidões, inquestionavelmente, dão causa à nulidade 
do lançamento por defeito de estrutura e não apenas por vício formal, caracterizado, 
como visto, pela inobservância de formalidades exteriores ou extrínsecas, 
necessárias à correta configuração desse ato jurídico-administrativo.

À conta do exposto, em reexame necessário, conheço do recurso oficial, 
nego-lhe provimento e julgo nulo o auto de infração no 2010/000410, constante do 
processo 2010/6040/501124.

É como voto.

DECISÃO

Decidiu por unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do lançamento 
por não atender ao que dispõe o art. 35 inciso IV da lei 1.288/2001 e indicação 
errônea do período de apuração do imposto relativo ao campo 5 do auto de infração,  
arguida pelo conselheiro relator e julgar extinto o processo sem julgamento de 
mérito. A REFAZ sugere que sejam refeitos os trabalhos de auditoria, conforme art. 
11, inciso VI, do Regimento Interno do Contencioso Administrativo-Tributário. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Deides Ferreira Lopes, Luiz 
Carlos da Silva Leal, Fernanda Teixeira Halum e João Gabriel Spicker. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 27 dias do mês de junho de 2011, o conselheiro Edson 
Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, Palmas, TO, aos 08 dias do mês de julho de 2011.

Edson Luiz Lamounier
Presidente.

Deides Ferreira Lopes,
Conselheiro Relator.


