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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO 

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 
 
 

ACÓRDÃO No: 035/2012 
REEXAME NECESSÁRIO 3.100 
PROCESSO No: 2011/6040/502809 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/001924 
SUJEITO PASSIVO: AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS 61 LTDA. 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.398.008-0 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. LEVANTAMENTO CONTA CAIXA. SUPRIMENTOS ILEGAIS. 
EMPRÉSTIMOS DOS SÓCIOS. DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO DIVERGENTE 
DO ILÍCITO PRATICADO – É nulo o auto de infração quando o dispositivo legal 
infringido não traduz a realidade sobre o ilícito praticado. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 
15.000,00 (quinze mil reais), referente à saída de mercadorias tributadas, conforme 
suprimento ilegal apurado no levantamento da conta caixa, em 01/06/2007, através 
de empréstimos de sócios para reforço de caixa, sem o correspondente contrato 
estar registrado em cartório. 

 
A empresa foi intimada por via postal em 31/08/2011. Insatisfeita, 

apresenta impugnação ao lançamento no prazo legal, por meio da qual argui que 
apresentou ao auditor o contrato de empréstimo, que o código civil não prevê a 
necessidade de registro de contrato particular e que o ingresso de recursos não é 
fato gerador de ICMS, e que o referido empréstimo foi pago pela empresa em 
31/08/2008, conforme cópias do livro razão, constantes das páginas 85 e 86. 

 
Alega ainda, que comercializa exclusivamente combustíveis, produtos 

submetidos à retenção na fonte, antecipado pelas distribuidoras, as quais são 
substitutas tributárias perante o estado, e que a cobrança de ICMS pelo auditor 
significa uma reincidência de tributação. 

 
Por fim, pede o cancelamento do auto de infração em comento, uma vez 

que não se materializou nenhuma das infrações nele contidas. 
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Em decisão de páginas 89 a 91, a julgadora de primeira instância julgou 

improcedente o auto de infração no 2011/001924, e absolveu o sujeito passivo do 
pagamento do crédito tributário ora exigido, submetendo sua decisão à apreciação 
do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais – COCRE, nos termos da alínea “f” 
do inciso IV, do art. 56, e do parágrafo único do art. 58, da Lei 1.288/2001. 

 
O representante da Fazenda Pública Estadual, em manifestação de 

paginas 92/93, propugnou pela reforma da decisão singular para julgar nulo o auto 
de infração em litígio, a fim de que o trabalho seja submetido ao refazimento. 

 
Notificado da sentença de primeira instância e do parecer da 

Representação Fazendária por via postal, o sujeito passivo se manifestou pedindo a 
manutenção da decisão monocrática. 

 
 

VOTO 
 

 
Visto, analisado e discutido o presente processo, restou claro que o auto 

de infração em questão não pode prosperar, uma vez que apresenta nulidade, pois a 
autoridade autuante equivoca-se ao tipificar o dispositivo legal infringido uma vez 
que utilizou o art. 44, inciso II, da Lei 1.287/2001, a saber: 

 
Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável: 
 
II – escriturar nos livros próprios, com fidedignidade e nos prazos 
legais, as operações ou prestações que realizar, ainda que 
contribuinte substituto ou substituído; 

 
Desta forma, resta cristalino que a tipificação não coaduna com o suposto 

ilícito praticado, pois o referido dispositivo trata da falta de registro de documentos 
das operações realizadas e nos autos não se encontram quaisquer documentos que 
não foram escriturados.  

 
Por outro lado, basta verificar o levantamento para se perceber que houve 

falta de emissão de documentos. 
 
O autuante indicou com infringido o art. 21, inciso I, alínea “b”, da lei 

1.287/2001, que assim dispõe: 
 

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; 

 
No entanto, o referido artigo não pode ser considerado infracional, pois 

apenas dispõe sobre o momento da ocorrência de um possível fato gerador. 
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Assim sendo, entendo que o destino mais apropriado para o presente 
auto de infração é o acolhimento da nulidade arguida. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por maioria, 

acolher a preliminar de nulidade do auto de infração por erro na tipificação do 
dispositivo legal infringido, arguida pelo conselheiro João Gabriel Spicker e julgar 
extinto o processo sem julgamento de mérito. Votos contrários dos conselheiros 
Deides Ferreira Lopes e Fernanda Teixeira Halum. O Sr. Rui José Diel fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública e sugere que sejam refeitos os trabalhos de 
auditoria, conforme prevê o Regimento Interno do COCRE. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros Deides Ferreira Lopes, Luiz Carlos da Silva Leal, 
Fernanda Teixeira Halum e com voto vencedor João Gabriel Spicker. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 28 dias do mês de março de 2012, o conselheiro Edson 
Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, aos 4 dias do mês de abril de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Deides Ferreira Lopes 
Conselheiro Relator 

 
 
 

João Gabriel Spicker 
Conselheiro autor do voto vencedor 


