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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO 

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 
 
 

ACÓRDÃO No: 076/2012 
REEXAME NECESSÁRIO: 3.120 
PROCESSO No: 2011/6640/500333 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/001475 
SUJEITO PASSIVO: SÓ AR COMÉRCIO DE AR CONDICIONADOS 

LTDA. 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.386.296-6 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 

 
ICMS. LEVANTAMENTO DA CONTA CAIXA. SAÍDA DE MERCADORIAS 

TRIBUTADAS NÃO REGISTRADAS. NULIDADE. ERRO NA DESCRIÇÃO E 
TIPIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA – É nulo o Auto de 
Infração quando configurado cerceamento de defesa por não descrever a infração 
cometida e não indicar o dispositivo legal infringido corretamente. VOTO VENCIDO 
EM SEPARADO. 

 
 

RELATÓRIO 
 

Cuida-se de recurso de ofício em face da sentença de primeira instância 
administrativa, de páginas 99 a 102, que julgou improcedente a exigência tributária 
formalizada por meio do auto de infração no 2011/001475. 

 
Contra Só Ar Comércio de Ar Condicionados Ltda. foi lavrado, em 

28/06/2011, o precitado auto de infração, de páginas 2 e 3, para constituição do 
crédito tributário, no valor de R$ 29.785,36, correspondente ao ano de 2006. 

 
A peça fiscal noticia que o contribuinte “deixou de recolher o ICMS (...) 

referente as saídas de mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio (...), 
conforme foi constatado por meio do levantamento da conta caixa.”, por isso foi 
invocada a previsão da alínea “b”, do inciso I, do art. 21 combinado com o art. 46, § 
2o, ambos, da Lei 1.287/2001. Sendo imposta a penalidade prevista na alínea “a”, do 
inciso III, do art. 48, da mesma Lei. 

 
A notificação do lançamento foi efetuada, em 28/06/2011, por ciência 

direta, nos termos do inciso III, do art. 22, da Lei 1.288/2001. 
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Insatisfeita, tempestivamente, a autuada apresenta contestação ao 
lançamento fiscal, constante das páginas 15 a 25, por intermédio da qual requer a 
sua nulidade com os seguintes fundamentos: 

 
- Que a lavratura do auto de infração após o encerramento da auditoria 

sem notificação de prorrogação do prazo é causa de nulidade do PAT, conforme 
disposto no art. 32-A, da Lei 1.288/2001. 

 
- Que a descrição precisa e resumida dos fatos não se corrobora com os 

documentos acostados aos autos. 
 
- Que o crédito tributário apurado pela Receita Estadual referente ao 

período de janeiro a junho de 2006 decaiu antes da elaboração do referido auto de 
infração. 

 
Quanto ao mérito alega que: 
 
- Suprimento de caixa ocorre quando a pessoa jurídica contabiliza 

pagamentos efetuados com recursos advindos de receitas omitidas e não 
contabilizadas, provocando um saldo credor na conta caixa, e que é impossível 
alguém realizar pagamentos superiores a sua disponibilidade financeira.  

 
- São perfeitamente possíveis os pagamentos objetos do auto de infração, 

primeiro, por ser uma quantia pequena, segundo, pela origem do recurso, empresa 
Araguaia Serviços de Refrigeração Ltda., pessoa jurídica do mesmo grupo e, por 
fim, tais recursos foram utilizados na aquisição dos equipamentos da Springer, no 
início das atividades do contribuinte. 

 
- Os contratos preenchem todos os pressupostos legais, não podendo ser 

desconsiderados, foram assinados e reconhecida a firma do período do empréstimo, 
os quais foram necessários ao desenvolvimento inicial da empresa. 

 
- O ônus da prova cabe a quem acusa, o que o leva a ilação de que um 

simples indício não autoriza a fiscalização a lavrar um auto de infração. 
 
Faz juntada de contratos de mútuo, cópias de livros diários, comprovantes 

de depósitos bancários, declaração simplificada de pessoa jurídica etc. 
 
Finalmente, requer que seja apreciado seu recurso e anulado o auto de 

infração e, consequentemente, o crédito tributário. 
 
A julgadora de primeira instância julgou integralmente improcedente o 

lançamento fiscal, recorrendo de ofício de sua decisão, por força da alínea “f”, do 
inciso IV, do art. 56, da Lei no 1.288/2001 

 
A sentenciante fundamentou sua decisão no entendimento de “... que os 

empréstimos (...) levantados pelo autor do procedimento são decorrentes de 
contratos de mútuos (...) devidamente escriturados nos livros contábeis (...) que os 
valores considerados como suprimentos ilegais pelo autuante, são empréstimos 
legítimos obtidos pela autuada, descaracterizando o ilícito fiscal descrito.” 
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A citação editalícia da sentença singular, nos termos do inciso IV, do art. 
22, da Lei 1.288/2001, ocorreu diante da impossibilidade de localização do sujeito 
passivo. 

 
 

VOTO 
 

Visto, analisado e discutido o presente processo que exige ICMS, pela 
falta de registro de saídas de mercadorias tributadas. 

 
Uma análise superficial dos autos nos leva a conclusão da existência de 

vícios que acarretam a nulidade do auto de infração, pois o histórico descrito no seu 
campo 4.1, além de não estar descrito corretamente, também não tem correlação 
com a tipificação dos dispositivos legais infringidos, ou seja, os dispositivos legais 
ditos como infringidos também estão tipificados incorretamente. 

 
A infração (ilícito tributário) é decorrente da violação da legislação 

tributária, seja ela o descumprimento da obrigação principal ou acessória, no campo 
descrição da infração constatada é descrito o ilícito fiscal cometido pelo sujeito 
passivo e a descrição do ilícito fiscal imputado ao sujeito passivo, é um elemento 
essencial para caracterizar a natureza da infração por ele cometida, sendo assim, 
dela não poderá haver qualquer omissão que não permita a sua identificação com 
precisão, sob pena de se ver configurado o cerceamento de defesa. 

 
Ora, a perfeita descrição do fato infringente é indispensável, pois é daí 

que se extrai qual o dispositivo legal infringido pelo sujeito passivo e a perfeita 
descrição do fato infringente, bem como, a perfeita indicação do dispositivo legal 
infringido, são dois dos elementos essenciais que devem conter o auto de infração, 
previsões constantes nas alíneas “c” e “d”, do inciso I, do art. 35, da Lei 1.288/01, 
pois teem a finalidade de permitirem ao sujeito passivo saber e conhecer a acusação 
a ele imputada e dela poder se defender. 

 
O auto de infração está embasado no levantamento da conta caixa, tal 

levantamento consiste na verificação dos lançamentos contábeis, tendente a 
verificar a ocorrência de saldos credores ou suprimentos ilegais de caixa, neste 
caso, verificou-se a ocorrência de suprimentos ilegais de caixa. 

 
Pois bem, está claro que o ilícito fiscal praticado pelo sujeito passivo e 

constatado pelo fisco estadual por meio do levantamento fiscal foi justamente a 
omissão de vendas, caracterizada pela falta de emissão de notas fiscais de saídas e 
no entanto tal prática está descrita no histórico do auto de infração da seguinte 
forma: “deixou de recolher o ICMS na importância (...), referente a saída de 
mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio, no valor comercial de (...), 
relativo ao período (...), conforme constatado por meio do levantamento da conta 
caixa”, tipificando a infração na alínea ‘b”, do inciso I, do art. 21 c/c § 2o do art. 46, 
ambos da Lei 1.287/01, vejam: 

 
Art. 21.  Presume-se ocorrido o fato gerador do imposto, salvo prova 
em contrário: 
 
I – o fato de a escrituração indicar: 
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b) suprimentos de caixa não comprovados; 
 
Art.  46. Constitui infração toda ação ou omissão do contribuinte, 
responsável ou intermediário de negócios que importe em 
inobservância de normas tributárias, especialmente das contidas nos 
arts. 44 e 45. 
 
§ 2o A responsabilidade por infração às normas do ICMS independe 
da intenção do contribuinte, responsável ou intermediário de 
negócios, e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos da ação 
ou omissão. 

 
Resta claro que o seu histórico não descreveu corretamente a infração 

constatada, não caracterizou a natureza da infração por ele cometida, bem como, 
não indicou corretamente o dispositivo legal infringido, pois conforme acima 
transcrito da redação do art. 21, constata-se que o mesmo apenas define as 
hipóteses de presunção de ocorrência do fato gerador, ou seja, o surgimento de um 
fato que autoriza a Fazenda Pública a cobrar o imposto, desde que não haja prova 
em contrário, jamais o referido dispositivo legal está a definir infração. Ora, infração 
como já afirmei acima é decorrente da violação da legislação tributária, seja ela o 
descumprimento da obrigação principal ou acessória. 

 
Por sua vez o caput do art. 46, define o que é infração, ou seja, o ato de 

infringir, destacando as possíveis infrações que o contribuinte pode cometer, com 
ênfase as contidas nos artigos 44 e 45 e o seu § 2o, enfatiza que a responsabilidade 
por infração independe da intenção do contribuinte, responsável ou intermediário de 
negócios, e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos da ação ou omissão, 
vejam elas: 

 
Art. 44.  São obrigações do contribuinte e do responsável: 
 
I – inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do 
Tocantins – CCI-TO, e manter-se atualizado, na conformidade do 
regulamento; 
 
II – escriturar nos livros próprios, com fidedignidade, na forma e nos 
prazos normativos, as operações ou prestações realizadas, ainda 
que contribuinte substituto ou substituído; 
 
III – emitir, com fidedignidade, documento fiscal correspondente a 
cada operação ou prestação, tributada ou não, inclusive sujeita ao 
regime de substituição tributária, ainda que dispensada a 
escrituração; 
 
IV – escriturar no livro próprio e apresentar o inventário de 
mercadorias em estoque no final do exercício civil e nos demais 
casos exigidos na legislação tributária; 
 
V – entregar ou apresentar ao Fisco, na forma e nos prazos 
normativos: 
 
a) livros, papéis, guias e documentos, inclusive de informação, 
exigidos conforme a norma 
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b) arquivos, registros e sistemas aplicativos em meios magnético, 
óptico, eletrônico, digital ou similar;  
 
VI – manter sob sua guarda e armazenagem, na forma e nos prazos 
normativos, de modo a evitar o extravio, o dano ou a inutilização 
 
a) livros e documentos fiscais, em meios físico, magnético, óptico, 
eletrônico, digital ou similar; 
 
b) equipamentos e dispositivos eletrônicos de armazenamento de 
dados fiscais; 
 
c) programas aplicativos e arquivos eletrônicos, digitais e similares; 
 
d) arquivos da escrituração fiscal digital e os documentos fiscais que 
deram origem à escrituração comercial e fiscal 
 
VII – autenticar os livros fiscais escriturados por processamento 
eletrônico de dados; 
 
VIII – recolher nos prazos legais o imposto apurado, inclusive o 
exigido por antecipação; 
 
IX – reter e recolher o imposto devido por substituição tributária, 
quando exigido pela legislação; 
 
X – estornar créditos do imposto, quando exigido na legislação; 
 
XI – recolher o diferencial de alíquota, na forma e prazo previstos na 
legislação tributária; 
 
XII – comunicar ao Fisco a comercialização de ECF a usuário final 
estabelecido neste Estado; 
 
XIII – implantar e utilizar o ECF, quando obrigatório, dentro dos 
prazos e condições previstos na legislação tributária; 
 
XIV – emitir atestado de intervenção em ECF ou em outros 
equipamentos previstos na legislação tributária; 
 
XV – encaminhar as vias dos documentos fiscais ao destino previsto 
na legislação tributária; 
 
XVI – emitir nota fiscal de entrada, nos casos determinados na 
legislação tributária; 
 
XVII – atender à ordem de parada nas unidades fixas ou móveis de 
fiscalização; 
 
XVIII – entregar nos postos fiscais os documentos relativos ao 
controle de trânsito de mercadorias; 
 
XIX – retornar ao estabelecimento de origem as mercadorias ou 
produtos destinados a terceiros, quando a devolução houver sido 
pactuada ou determinada na legislação tributária; 
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XX – requerer baixa no cadastro de contribuintes do Estado, 
entregando ao Fisco, para destruição, os documentos fiscais não 
utilizados; 
 
XXI – cumprir as demais obrigações acessórias previstas na 
legislação tributária. 
 
XXII – informar ao fisco estadual a totalidade das operações e 
prestações realizadas pelos estabelecimentos de contribuintes, cujos 
pagamentos sejam feitos por meio de seus sistemas de crédito, 
débito ou similares, com ou sem transferência eletrônica de fundos, 
nas condições previstas na legislação tributária, observado o 
parágrafo único deste artigo; 
  
XXIII – requerer a cessação de uso do Emissor de Cupom Fiscal na 
conformidade do regulamento;  
 
XXIV – verificar a validade, autenticidade e a existência da 
autorização de uso de documento emitido e armazenado 
eletronicamente, de existência apenas digital, na conformidade do 
regulamento. 
 
XXV – recolher a complementação de alíquota, na forma e no prazo 
previstos na legislação tributária; 
 
XXVI – transmitir a escrituração fiscal digital, quando obrigatória, nas 
condições e nos prazos previstos na legislação tributária. 
 
Parágrafo único. As informações previstas no inciso XXII não 
abrangem fatos sobre os quais o informante esteja legalmente 
obrigado a observar sigilo em razão de cargo, ofício, função, 
ministério, atividade ou profissão. 
 

Art. 45.  É vedado ao contribuinte e ao responsável: 
 
I – emitir documento fiscal: 
 
a) não correspondente a uma efetiva operação ou prestação; 
 
b) para acobertar operação ou prestação, em que se consigne data, 
valor, quantidade, espécie, origem ou destino diferentes nas suas 
respectivas vias; 
 
II – adulterar, viciar ou falsificar livros, documentos, equipamentos 
fiscais e arquivos eletrônicos e digitais, ou utilizá-los com o propósito 
da obtenção de vantagens ilícitas, ainda que em proveito de 
terceiros; 
 
III – entregar, remeter, deter, transportar, receber, estocar ou 
depositar mercadorias em situação fiscal irregular; 
 
IV – prestar ou utilizar serviços não sujeitos ao pagamento do 
imposto, na mesma situação do inciso anterior; 
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V desviar o trânsito, entregar ou depositar mercadorias em 
estabelecimento diverso do indicado na documentação fiscal; 
 
VI – entregar ou remeter mercadorias depositadas por terceiros a 
pessoa ou estabelecimento diferente do depositante; 
 
VII - prestar informações inverídicas em qualquer evento cadastral; 
 
VIII – iniciar suas atividades antes de regularmente inscrito no 
cadastro de contribuintes do Estado; 
 
IX – preencher documentos fiscais com omissões, incorreções, 
rasuras ou de forma ilegível; 
 
X – substituir as vias dos documentos fiscais, em relação às suas 
respectivas destinações; 
 
XI – utilizar livros fiscais sem prévia autorização do Fisco; 
 
XII – retirar livros e documentos fiscais do estabelecimento sem 
autorização do Fisco; 
 
XIII – utilizar documento fiscal que não atenda aos requisitos 
estabelecidos na legislação tributária; 
 
XIV – manter ou utilizar irregularmente o ECF 
 
XV – utilizar, em recinto de atendimento ao público, qualquer 
equipamento que possibilite registro, processamento ou impressão 
de dados relativos às operações com mercadorias, ou prestação de 
serviço não integrado a ECF previamente autorizado pela Secretaria 
da Fazenda 
 
XVI – confeccionar ou imprimir documentos fiscais sem observância 
das exigências legais; 
 
XVII – omitir informações, prestá-las incorretamente ou apresentar 
arquivos e respectivos registros em meios magnético, óptico, 
eletrônico, digital ou similar em desacordo com a legislação tributária 
 
XVIII – aproveitar créditos do imposto em desacordo com a 
legislação tributária; 
 
XIX – embaraçar, de qualquer forma, o exercício da fiscalização, em 
especial recusar-se a apresentar livros, documentos, arquivos 
eletrônicos ou digitais, equipamentos, dispositivos ou programas 
aplicativos solicitados pelo Fisco 
 
XX – violar lacre de carga, móvel ou imóvel, aposto pela fiscalização; 
 
XXI – internar no território tocantinense mercadoria indicada como 
em trânsito para outra unidade da Federação; 
 
XXII – simular saída para outra unidade da Federação de mercadoria 
efetivamente destinada ao território tocantinense; 
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XXIII – simular saída para o exterior, inclusive por intermédio de 
empresa comercial exportadora, ou trading company, de mercadoria 
efetivamente destinada ao território nacional; 
 
XXIV – alterar o valor real do custo das mercadorias ou bens no livro 
de registro de inventário. 
 
XXV – manter ou utilizar o ECF e bomba medidora de combustível 
sem lacre ou com lacre rompido; 
 
XXVI – possuir, utilizar ou manter equipamento que possibilite a 
emissão de comprovante de pagamento das operações ou 
prestações efetuado por meio de cartões de crédito, débito ou 
similares, não integrado ao ECF e não vinculado ao respectivo 
cupom fiscal, exceto nos casos em que seja adotado o procedimento 
de autorização junto às administradoras ou operadoras de cartão de 
crédito, débito ou similares, relativo ao fornecimento de informações 
sobre as operações realizadas nessa modalidade de pagamento, nas 
condições estabelecidas na legislação tributária 
 
XXVII – possuir, utilizar ou manter equipamento para transmissão 
eletrônica de dados, capaz de capturar assinaturas digitalizadas, que 
possibilite o armazenamento, a transmissão das informações de 
vendas e impressão do comprovante de pagamento em formato 
digital, por meio de rede de comunicação de dados, sem a 
correspondente emissão dos comprovantes de pagamento pelo ECF; 
 
XXVIII – possuir, utilizar ou manter equipamento que possibilite a 
emissão de comprovante de pagamento efetuado por meio de cartão 
de crédito, débito ou similares, para uso em outro estabelecimento 
com CNPJ distinto, mesmo que da mesma empresa, 
independentemente de ser adotada pelo contribuinte a opção de 
autorização para o fornecimento de informações pelas 
administradoras ou operadoras de cartão de crédito, débito ou 
similares, nos termos da legislação tributária; 
 
XXIX – manter, utilizar, desenvolver ou fornecer Programa Aplicativo 
Fiscal – PAF – ECF em desacordo com a legislação tributária ou que 
não atenda aos requisitos estabelecidos na legislação. 
 
XXX – efetuar a escrituração fiscal digital das operações e 
prestações que realizar, em desacordo com a legislação tributária 
estadual. 

 
Como se verifica do acima exposto, o autor do procedimento na verdade 

não descreveu corretamente a infração cometida pelo sujeito passivo, bem como, 
não tipificou corretamente a infração e ao citar o art. 46 § 2o, que dá ênfase as 
infrações que estão dispostas nos artigos 44 e 45 da Lei 1.287/2001, não lançou 
mão de qualquer dos dispositivos elencados nos referidos artigos para tipificar o 
ilícito, portanto não é possível ao sujeito passivo saber e conhecer a acusação a ele 
imputada. 

 
Desta forma, caracterizado está o cerceamento ao direito de defesa e o 

cerceamento ao direito de defesa é uma das hipóteses de nulidades absolutas 
previstas no art. 28 da Lei 1.288/01: 
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Art. 28. É nulo o ato praticado: 
 
II – com cerceamento de defesa; 

 
Assim sendo, verificado que o art. 35, da Lei 1.288/01, define quais são 

os principais requisitos que devem ser observados para dar validade e legitimidade 
ao auto de infração e caracterizado o cerceamento de defesa, entendo que o 
presente auto de infração deve ser julgado nulo, pois não descreve corretamente e 
com exatidão a infração cometida pelo sujeito passivo, bem como, não indica qual o 
dispositivo legal infringido, ferindo as alíneas “c” e “d”, do inciso I, do art. 35, da Lei 
1.288/2001, in verbis: 

 
Art. 35. O Auto de Infração: 
 
I – formaliza a exigência do crédito tributário e contém, no mínimo: 
 
c) a descrição clara, precisa e resumida do fato e indicação do 
período de sua ocorrência; 
 
d) o dispositivo legal infringido; 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por maioria 
acolher a preliminar de nulidade da reclamação tributária contida no campo 4, 
arguida pelo conselheiro João Gabriel Spicker, pela tipificação incorreta do 
dispositivo legal infringido e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. Voto 
contrário do conselheiro Deides Ferreira Lopes. O Senhor Rui José Diel fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública e sugeriu o refazimento dos trabalhos de 
auditoria conforme prevê o regimento interno. 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 26 dias do mês de junho de 2012, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 02 dias do mês de agosto de 2012. 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 

Deides Ferreira Lopes 
Conselheiro relator 

 
 

João Gabriel Spicker 
Conselheiro autor do voto 
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO 

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 
 
 
ACÓRDÃO No: 076/2012 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.120 
PROCESSO No: 2011/6640/500333 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/001475 
RECORRIDA: SÓ AR COMÉRCIO DE AR CONDICIONADOS 

LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.386.296-6 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO 
 
 
Com a devida licença ao ilustre Conselheiro condutor do voto vencedor e 

aos demais que o acompanharam, a hipótese, a meu ver, comporta desfecho 
distinto do adotado. 

 
A conclusão aprovada majoritariamente, fundamentada na tipificação 

incorreta do dispositivo legal infringido - como consta do voto de Vossa Senhoria, "É 
nula a reclamação tributária que tipifica incorretamente o dispositivo legal infringido", 
a mim, não se sustenta. 

 
Sem a intenção de desacreditar o senhor Conselheiro autor do voto 

vencedor e os que o acompanharam, entendo que a decisão de nulidade do auto de 
infração em litígio não se justifica à luz da legislação de regência dessa matéria,cuja 
hipótese não existe na Lei 1.288, de 28 de dezembro de 2001, à qual submeto 
fielmente a missão de interpretar e julgar. 

 
Posto isso, a controvérsia se resume a questão simples, objetiva e 

recorrente neste Conselho de Contribuinte, ou seja, as implicações decorrentes de 
saídas de mercadorias tributadas e não registradas, constatadas por meio de 
auditoria da conta caixa, a qual demonstrou que a citada conta foi suprida com 
recursos de origem não comprovada, cujos suprimentos estão consubstanciados em 
contratos de mútuo, conforme consta das cópias do livro Razão, de páginas 9 a 13, 
das quais se pode transcrever o seguinte extrato: 
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DADOS EXTRAÍDOS DO RAZÃO ANALÍTICO DE 2006 
 

CONTA: 1.1.1.01 – Caixa 
PÁGINA DO 
PROCESSO CONTA: 1.1.1.01.001 – Caixa 

DIA LCT HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO FOLHA 

31/01 30 
Valor do empréstimo efetuado para reforço do 
caixa no mês 50.000,00 0,00 iIegível 1 10 

31/03 46 
Valor do empréstimo efetuado para reforço do 
caixa no mês 49.000,00 0,00 93.685,20D 2 11 

31/05 52 
Valor do empréstimo efetuado para reforço do 
caixa no mês 30.000,00 0,00 89620,50D 3 12 

31/05 53 
Valor do empréstimo efetuado para reforço do 
caixa no mês 29.400,00 0,00 119.202,50D 3 12 

30/06 59 
Valor do empréstimo efetuado para reforço do 
caixa no mês 17.000,00 0,00 56.195,17D 4 13 

 
Por essa razão, a peça fiscal exige o imposto incidente sobre as 

operações de saída de mercadorias omitidas ao registro, mediante lançamento do 
crédito tributário, fundado no art. 21, I, a, da Lei 1.287, de 28 de dezembro de 2001, 
cujos termos são os seguintes: 

 
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; 

 
Conforme ressai do precitado art. 21, o ônus da prova da regularidade 

das operações desloca-se para o contribuinte que alegou que os suprimentos de 
caixa teriam sido realizados com recursos oriundos de empréstimos de terceiros. 

 
Entretanto, a fim que os supostos suprimentos de caixa, realizados 

através de empréstimos concedidos pela empresa Araguaia Serviço de Refrigeração 
Ltda à autuada não se caracterizem omissão de receita, com consequências de 
natureza tributária, o ônus de comprovar a efetivação da operação cabe ao 
contribuinte. 

 
No caso concreto, a autora se limitou a juntar cópias de supostos 

contratos de mútuo, sem apresentar documentos que demonstrassem a regular 
implementação dos aportes, como cheques e extratos bancários contendo registros 
de saques e depósitos, sendo insuficiente a demonstração de capacidade financeira 
do mutuante para realizar empréstimos, apresentação de declarações de Imposto de 
Renda, ou ainda os lançamentos contábeis. 

 
A falta de comprovação da origem e da efetividade de suprimentos de 

caixa tem como efeito a presunção da omissão de receita, nos termos da legislação 
pertinente. 

 
Nesse sentido, é inafastável a presença dos pressupostos para a 

exigência do ICMS devido, pois a autuada não ousou demonstrar mediante 
documentação hábil e idônea a inocorrência dos fatos a ela imputados. 
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Do ponto de vista da legislação tributária aplicável à matéria, irreparável o 

procedimento de auditoria realizado pela autoridade autuante, haja vista que essa 
espécie de infração resulta em duas exigências tributárias distintas, 
concomitantemente. 

 
Primeira, a da obrigação tributária principal, ora exigida; e, segunda, a da 

obrigação acessória. 
 
Inicialmente, importa refletir-se que, no caso concreto, o questionado 

lançamento fiscal se limita à exigência apenas da obrigação principal, ou seja, o 
pagamento de imposto devido pela omissão de registro das operações de saída. 

 
Ademais, não há dúvida que, na hipótese, está perfeitamente 

caracterizada a ocorrência do fato gerador da obrigação principal, mas esse 
Conselho de Contribuintes ao interpretar o dispositivo legal invocado no auto de 
infração desconsiderou a inversão do ônus da prova, expressa no citado art. 21, que 
transfere para o contribuinte a prova da improcedência dos fatos nele narrados, 
conforme se extrai das seguintes passagens do voto condutor: 

 
“Conforme se demonstra da redação do artigo 21, o mesmo presume 
a ocorrência de um fato gerador, ou seja, o surgimento de um fato 
que autoriza a Fazenda Pública a cobrar o imposto e não o 
cometimento de uma infração. 
 
Por sua vez o artigo 46 § 2º, dá destaque as possíveis infrações que 
o contribuinte pode cometer, com ênfase as contidas nos artigos 44 e 
45, a saber:” 

 
O voto do ilustre conselheiro explicou, ainda, que: 
 

“Assim sendo, entendo que o presente auto de infração deve ser 
julgado nulo, com fundamento no artigo 35, inciso I, alínea “d”, da Lei 
1.288/2001, in verbis: 
 
Art. 35. O Auto de Infração: 
 
I – formaliza a exigência do crédito tributário e contém, no mínimo: 
 
d) o dispositivo legal infringido;” 

 
Com efeito, é necessário afastar a existência de qualquer possibilidade de 

nulidade no âmbito dos atos praticados ao longo da constituição do crédito tributário, 
em litígio, sob o enfoque da legislação aplicável à espécie, haja vista que o referido 
lançamento fiscal, não só atende a todos os requisitos legais, seja da legislação 
complementar representada pelo art. 142 do Código Tributário Nacional, CTN, a 
seguir transcrito, seja do Procedimento Tributário-Administrativo, instituído pela Lei 
1.288/2001, em especial o contido em seu art. 35 que trata das formalidades do auto 
de infração, tais como descrição da infração constatada, dispositivo infringido, 
penalidade sugerida, documentos que demonstram e comprovam a origem e as 
razões das irregularidades apuradas. 
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Diz o mencionado art. 142, do CTN: 
 

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa 
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o 
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato 
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria 
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito 
passivo e sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 

 
A respeito da formalização do auto de infração, o citado art. 35, assim se 

expressa: 
 

Art. 35.O Auto de Infração: 
 
I – formaliza a exigência do crédito tributário e contém, no mínimo: 
(...) 
 
d) o dispositivo legal infringido ; 
(...) 
 
§ 3o As incorreções ou omissões do auto de infração pod em ser 
saneadas e não acarretam nulidade . (original sem grifo) 

 
Notem que as hipóteses de nulidade contempladas pela Lei 1.288/2001 

são as contidas nos incisos I, II e III do art. 28, decorrentes de qualquer ato, 
despacho ou decisão tomada por autoridade incompetente para praticá-la, 
cerceamento de direito de defesa e erro de identificação do sujeito passivo. In 
verbis: 

 
Art. 28. É nulo o ato praticado: 
  
I – por autoridade não identificada, incompetente ou impedida; 
 
II – com cerceamento de defesa; 
 
III – por erro na identificação do sujeito passivo da obrigação 
tributária, nos casos de formalização do crédito tributário. 

 
Por outro lado, possíveis incorreções ou omissões do auto de infração, de 

que trata o § 3o do art. 35 da citada Lei, não importam em nulidade e só são 
sanadas, salvo se o sujeito passivo lhes der causa, quando prejudicar o direito de 
defesa do contribuinte. 

 
Logo, é indiscutível que o mencionado instrumento de lançamento do 

tributo está formalizado com todas as exigências previstas pela lei que rege essa 
matéria para que possa repercutir seus efeitos e produzir eficácia irrestrita. 

 
É imprescindível destacar que não se vislumbra nos autos nenhum 

prejuízo ou indício que possa se revestir da figura de qualquer uma das três 
nulidades previstas pela Lei 1.288/2001, conforme se comprova por meio da própria 
defesa apresentada pela impugnante, bem como das razões em que se fundamenta. 
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Assim, a suposta omissão ou incorreção arguida pelo Conselheiro João 
Gabriel Spicker com fundamento na precitada alínea d no inciso I do art. 35 para 
julgar nulo o lançamento fiscal não poderia se constituir em nulidade, cuja arguição 
fere as disposições legais expressas no precitado art. 28, por não ser admitida como 
causa de nulidade no âmbito desse Procedimento Administrativo-Tributário. 

 
Assim, em face do exposto, rejeito a preliminar de nulidade aventada pelo 

ilustre Conselheiro. 
 
A luz da hermenêutica jurídica revela que a qualificação do fato 

infringente, expressa no citado art. 21, I, b, está em estrita consonância com que 
dispõe o § 3o do art. 113 do CTN, como segue: 

 
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. 
 
§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, 
tem por objeto o pagamento de tributo  ou penalidade pecuniária e 
extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. (original sem 
grifo) 
 
§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por 
objeto as prestações, positivas ou negativas , nela previstas no 
interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. (original 
sem grifo) 
 
§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, 
converte-se em obrigação principal relativamente a penalidade 
pecuniária. 
 

A leitura de todas as peças que integram o ato fiscal noticia claramente a 
exigência de obrigação principal, ou seja, recolhimento de imposto. 

 
Peço permissão para ressaltar que, embora não conste do voto vencedor, 

a exposição verbal que motivou a preliminar de nulidade do lançamento fiscal foi 
articulada pela falta de inserção, no auto de infração, do inciso II do art. 44 da Lei 
1.287/2001, que trata de obrigações acessórias positivas.  

 
Ora, não se pode confundir obrigação principal com obrigação acessória. 
 
A obrigação É principal quando o contribuinte tem por prestação o 

pagamento de tributo, neste caso, o recolhimento do ICMS. (art. 113, § 1o, do CTN)  
 
A obrigação É acessória quando, por força de lei, a prestação a ser 

cumprida é a de fazer ou não fazer alguma coisa, ou permitir que ela seja feita, no 
interesse da Fazenda Pública. (art. 113, § 2o, do CTN). 

 
Via de regra, a lei exige dos contribuintes o cumprimento de obrigações, 

como escrituração de livros, emissão e registro de documentos fiscais, inscrição no 
cadastro de contribuintes, entrega de declarações periódicas de informações entre 
outras. 
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Independentemente de ser exigido ou não o cumprimento de obrigação 
principal, o contribuinte é sempre obrigado a cumprir a obrigação acessória. 

 
Explico. É o caso, por exemplo, de venda de mercadoria isenta do ICMS, 

cujo fato não desobriga o comerciante da emissão da respectiva nota fiscal para 
acobertar a operação. 

 
Logo, pode-se concluir que, obrigação principal e obrigação acessória, 

são duas ocorrências de natureza infracional distintas que exigem tipificações 
distintas, por isso não podem figurar na mesma exigência fiscal, pois até suas 
narrativas pedem contextos diferentes, conforme dispõe os arts. 114 e 115 do CTN, 
transcritos a seguir: 

 
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida 
em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. 
 
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória  é qualquer situação 
que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a 
abstenção de ato que não configure obrigação princi pal .(original 
sem grifo) 

 
A legislação tributária impõe ao contribuinte a observação de obrigações 

acessórias, positivas e negativas, nos termos do § 2o do art. 113 do CTN, as quais 
foram incorporadas pela Lei 1.287/2001, nas normas previstas pelos arts. 44, que 
trata das obrigações positivas, e 45, que cuida das prestações negativas. 

 
E a sua inobservância sujeita o contribuinte infrat or à aplicação 

penalidade pecuniária, nos termos do § 3 o do art. 113 do CTN, ou seja, a 
imposição de multa e não exigência de imposto. 

 
Daí, o conflito resultante do entendimento adotado por esse Conselho de 

Contribuintes, de cujas decisões, frequentemente, sou forçado a abrir divergência. 
 
Nessa oportunidade é preciso registrar que ao longo dos anos o 

entendimento firmado pelo poder público responsável pela aplicação da lei sempre 
foi na direção aqui defendida.Nesse sentido têm-se os seguintes precedentes: 

 
EMENTA: ... Nos termos do art. 113, § 1o, do CTN, surge a obrigação 
tributária principal com a ocorrência do fato gerador, tornando-se 
líquida e exigível pela constituição do crédito tributário através do 
lançamento, consoante o disposto no art. 142 do mesmo diploma 
legal. ...” (TRF – 3o Região. AC 89.03.036099/SP. Rel. Juíza 
Annamaria Pimentel. 3a Turma. Decisão: 25/08/93. DOE de 09/12/93, 
p. 226) 
 
Ementa: TRIBUTARIO. IMPOSTO DE RENDA. OMISSÃO DE 
RECEITA. 
O empréstimo feito pelo sócio à empresa de que faz parte, para 
suprimento de caixa, deve ficar cabalmente demonstrado, 
comprovando-se a origem do numerário e sua entrega efetiva, sob 
pena de se entender ser fictício para ocultar estouro de caixa. 
TRF - 3o TURMA.  AC 95.01.35915-8/GO. Decisão: 25/03/1996 DJ 
de 06/05/1996 p.28608 
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EMENTA: SUPRIMENTO DE CAIXA. PRESUNÇÃO LEGAL DE 
OMISSÃO DE RECEITAS. PROVA DA ORIGEM E ENTREGA. 
Na hipótese de entrega de numerário efetuada por sócios da 
empresa, cabe à pessoa jurídica provar, com documentos hábeis e 
idôneos, coincidentes em data e valor, o efetivo ingresso no caixa da 
empresa, e a sua origem de fonte estranha à sociedade, presumindo-
se, quando não for produzida essa prova, que os recursos provieram 
de receita omitida na escrituração.  
EMENTA: SUPRIMENTO DE CAIXA. PRESUNÇÃO LEGAL DE 
OMISSÃO DE RECEITAS. PROVA DO INGRESSO DOS 
RECURSOS.  
A comprovação do ingresso dos recursos supridos deve ser feita 
mediante documentos objetivamente hábeis, sendo insuficientes 
elementos produzidos pela própria interessada, como contratos de 
mútuo, declarações escritas, ou recibos, em face do princípio de que 
é vedada a qualquer pessoa forjar para si mesma as provas do seu 
direito. 
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL. 1ª TURMA. CURITIBA. 
ACÓRDÃO Nº 2384, DE 25 DE OUTUBRO DE 2002. 

 
No mais, o certo é que a compreensão adotada por esse Conselho de 

Contribuintes contraria a exegese extraída das disposições expressas no art. 21, da 
Lei 1.287/2001, por isso, ouso divergir. 

 
Isso porque, na hipótese vertente, a peça fiscal qualifica a omissão de 

saída com fundamento na alínea b do inciso I do precitado artigo, que trata do Fato 
Gerador da Obrigação Principal, e que tem o efeito de inverter o ônus da prova, 
atribuindo ao contribuinte a prova da improcedência dos fatos narrados na inicial, 
conforme já exaustivamente exposto. 

 
Nesse ponto, considero fundamental a citação de DALMO ABREU 

DALLARI quando mostra a conveniência de convicção “para quem prefere ter a 
consciência anestesiada e não se angustiar com a questão da justiça, ou então para 
o profissional do direito que não quer assumir responsabilidades e riscos e procura 
ocultar-se sob a capa de uma aparente neutralidade política.” O poder dos juízes, p. 
82-3. 

 
Assim, respeitado o entendimento do eminente conselheiro, rejeito a 

preliminar de nulidade, nego provimento ao reexame necessário, acolho parecer do 
representante da Fazenda Pública Estadual, e julgo procedente o lançamento do 
crédito tributário efetuado por meio do auto de infração no 2011/001475, constante 
do processo no 2011/6640/500333. 

 
É como voto. 
 
 
 

Deides Ferreira Lopes, 
Conselheiro relator. 


