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REQUERENTE: 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. SUPRIMENTOS ILEGAIS DE
ERRO NA TIPIFICAÇÃO
campo 4 do auto de infração
infração e os dispositivos legais 

 
   

RELATÓRIO 
 
 

O contribuinte foi autuado no campo 
ocorrência de saldo credor de
2006, registrado no livro diário, presumindo saídas de mercadorias sem o
pagamento do imposto, na importância de R$ 25.879,74 (vinte e cinco mil, oitocentos 
e setenta e nove reais e setenta e quatro centa
levantamento da conta caixa.  Nos campos 5 e 6, referente à ICMS Substituição 
Tributária sobre mercadorias adquiridas, no valor de
e vinte e cinco centavos) e R$ 21,03 (vinte e um reais e três centavos)
respectivamente, constatado conforme Levantamento do ICMS
Tributária. 

 
Intimado via postal,

impugnação tempestiva (fls. 43/44), alegando que os valores excluídos pela 
auditora, nos meses de
devidamente registrados na Junta Comercial do Estado do Tocantins, Receita 
Federal do Brasil e Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins, cumprindo todas 
as exigência da legislação estadual, além de regi
cópia da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física e Jurídica
bancários e solicita revisão do débito fiscal reclamado, seu cancelamento ou 
redução do valor cobrado. Anexa guia de recolhiment
campos 5 e 6. 
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

093/2012 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.090 

2010/6070/500038 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/001650 

V F DA CUNHA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.391.535-0 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

SUPRIMENTOS ILEGAIS DE CAIXA. OMISSÃO DE SAÍDAS. 
ERRO NA TIPIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO – É nula a exigência tributária
campo 4 do auto de infração, por ausência de correlação entre a descrição da 
infração e os dispositivos legais infringidos. 

O contribuinte foi autuado no campo 4, pela omissão de vendas relativo a 
ocorrência de saldo credor de caixa ou suprimento ilegais durante o exercício de 
2006, registrado no livro diário, presumindo saídas de mercadorias sem o
pagamento do imposto, na importância de R$ 25.879,74 (vinte e cinco mil, oitocentos 
e setenta e nove reais e setenta e quatro centavos), apurados conforme 
levantamento da conta caixa.  Nos campos 5 e 6, referente à ICMS Substituição 
Tributária sobre mercadorias adquiridas, no valor de R$ 61,25 (sessenta e um reais 
e vinte e cinco centavos) e R$ 21,03 (vinte e um reais e três centavos)
respectivamente, constatado conforme Levantamento do ICMS

via postal, o sujeito passivo comparece aos autos
impugnação tempestiva (fls. 43/44), alegando que os valores excluídos pela 
auditora, nos meses de maio e novembro, referem-se a aumento de capital 
devidamente registrados na Junta Comercial do Estado do Tocantins, Receita 
Federal do Brasil e Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins, cumprindo todas 
as exigência da legislação estadual, além de registrados no Livro Diário. Anexa 
cópia da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física e Jurídica
bancários e solicita revisão do débito fiscal reclamado, seu cancelamento ou 
redução do valor cobrado. Anexa guia de recolhimento às fls. 45
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CAIXA. OMISSÃO DE SAÍDAS. 
nula a exigência tributária constante do 

por ausência de correlação entre a descrição da 

pela omissão de vendas relativo a 
caixa ou suprimento ilegais durante o exercício de 

2006, registrado no livro diário, presumindo saídas de mercadorias sem o 
pagamento do imposto, na importância de R$ 25.879,74 (vinte e cinco mil, oitocentos 

vos), apurados conforme 
levantamento da conta caixa.  Nos campos 5 e 6, referente à ICMS Substituição 

R$ 61,25 (sessenta e um reais 
e vinte e cinco centavos) e R$ 21,03 (vinte e um reais e três centavos) 
respectivamente, constatado conforme Levantamento do ICMS – Substituição 

s autos apresentando 
impugnação tempestiva (fls. 43/44), alegando que os valores excluídos pela 

se a aumento de capital 
devidamente registrados na Junta Comercial do Estado do Tocantins, Receita 
Federal do Brasil e Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins, cumprindo todas 

strados no Livro Diário. Anexa 
cópia da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física e Jurídica, extratos 
bancários e solicita revisão do débito fiscal reclamado, seu cancelamento ou 

o às fls. 45, quitando os 
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A julgadora de primeira instância, em despacho às fls. 98, solicita que o 

processo seja encaminhado à Delegacia Regional de Porto Nacional, para que a 
autora do procedimento reveja a descrição da infração, quando descreve a 
ocorrência de duas infrações: saldo credor de caixa ou suprimentos ilegais, tendo 
em vista que a Nota Explicativa e no levantamento a auditora verificou que houve 
apenas suprimento ilegal de caixa, retifique a tipificação da infração no campo 4.13, 
bem como relacionar no formulário próprio os suprimentos ilegais de caixa, conforme 
Portaria SEFAZ no 884/2006. 

 
Em atendimento ao solicitado, a autora do procedimento, elabora Termo 

de Aditamento às fls. 100, retificando o contexto 4.1 para: “...omissão de vendas 
relativo a ocorrência de suprimentos ilegais..” e o contexto 4.13 para: art. 21, inciso I, 
alínea b, art. 44, inciso II, art. 46, §§ 1o e 2o, todos da Lei 1.287/2001, anexando o 
Levantamento da Conta Caixa – Suprimentos Ilegais. 

 
Intimada a autuada não se manifestou, sendo lavrado Termo de Revelia 

às fls. 107. 
 
A julgadora de primeira instância, em sentença às fls. 110/112, entende 

que a impugnante comprovou não haver suprimentos de caixa não comprovados, 
uma vez que os aumentos de capital foram devidamente registrados, conhece da 
impugnação apresentada, concede-lhe provimento e julga procedente em parte o 
auto de infração nº 2010/001650, absolvendo o sujeito passivo quanto ao campo 4, e 
condenando quanto aos campos 5 e 6 e extintos pelo pagamento conforme DARE 
às fls. 45. Submete a decisão do campo 4 à apreciação do Conselho de 
Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins, nos termos dos artigos 56, 
inciso IV, alínea f e 58, parágrafo único da Lei 1.288/01. 

 
A Representação Fazendária – REFAZ, em parecer às fls. 113/115, 

requereu ao Chefe do Contencioso Administrativo Tributário – CAT, o 
encaminhamento do processo à Delegacia Regional de Porto Nacional, para a 
autora do procedimento ou seu substituto legal, intimar o sujeito passivo a 
apresentar declaração informando a origem dos valores em moeda corrente que 
ingressaram no caixa como aumento de capital, fazendo juntada de documentos tais 
como, cheque, depósito bancário, transferência entre contas, extratos bancários, e 
outros, para melhor formação de juízo e esclarecimentos. 

 
Em declaração às fls. 118, o representante da empresa, declara que o 

aumento de capital realizado em maio e novembro de 2006, foi integralizado em 
moeda corrente nacional e os recursos vieram das suas contas Banco do Brasil, 
Banco da Amazônia e de parte da venda de uma propriedade rural, e que não foi 
realizado depósito na conta da empresa nas referidas datas, porque não foram 
exigidos no protocolo das BIC das referidas alterações. Anexa cópia do contrato 
particular de compra e venda do imóvel rural e informa que os extratos bancários já 
estão anexados ao processo, os quais foram entregues em 21/07/2010. 

 
Devolvido o processo, a Representação Fazendária relata que nas cópias 

dos extratos bancários não consta a retirada dos valores em litígio, deixando de 
comprovar a efetiva entrada de numerários contabilizados na conta caixa da 
empresa, recomendando a reforma da sentença de primeira instância, para 
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conhecer da impugnação, por ser tempestiva, negar-lhe provimento, e julgar 
procedente o auto de infração, nos seus valores, mais os acréscimos legais. 

 
Notificado da decisão de primeira instância e parecer REFAZ, a 

impugnante apresenta recurso voluntário (fls. 137/143) a este Conselho, requerendo 
em preliminar a nulidade do auto de infração, devido à inconsistência do 
levantamento da conta caixa por desobediência às normas técnicas exigidas pela 
Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins. 

 
Quanto ao parecer da REFAZ, afirma que razão não lhe assiste. A 

impugnante apresentou todos os documentos comprobatórios dos aumentos de 
capital, comprovando a capacidade econômica e financeira dos sócios, pedindo pela 
manutenção a decisão de primeira instância e pelo não acolhimento do parecer da 
REFAZ, para julgar improcedente ou nulo o auto de infração no 2010/001650. 

 
 

VOTO 
 

 
A presente lide configura-se na autuação no campo 4, pela omissão de 

vendas relativo a ocorrência de saldo credor de caixa ou suprimentos ilegais durante 
o exercício de 2006, registrados no livro diário, presumindo saídas de mercadorias 
sem o pagamento do imposto. 

 
Segundo a descrição dos fatos, houve omissão de saídas pela ocorrência 

de saldo credor ou suprimento ilegal de caixa, presumindo-se saídas de mercadorias 
sem pagamento do imposto. 

 
Acontece que saldo credor de caixa e suprimento ilegal são fatos 

distintos, não se juntam em uma mesma ocorrência. 
 
Ciente de tais fatos, a julgadora de primeira instância solicitou à 

autoridade autuante a retificação das irregularidades apontadas como infringidas. 
 
Em atenção ao solicitado, a autora do procedimento elabora Termo de 

Aditamento, retificando o contexto do campo 4.1 para: “...omissão de vendas relativo 
a ocorrência de suprimentos ilegais..” e o campo 4.13 (Infração) para: art. 21, inciso 
I, alínea b, art. 44, inciso II, art. 46, §§ 1º e 2º, todos da Lei 1.287/2001. 

 
Porém, após sua correção, a infração apontada não se relaciona com os 

fatos narrados no auto de infração após aditamento, conforme subscritos: 
 

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; 
............................................................................................................... 
 
Art. 44.  São obrigações do contribuinte e do responsável: 
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............................................................................................................... 
 
II – escriturar nos livros próprios, com fidedignidade, na forma e nos 
prazos normativos, as operações ou prestações realizadas, ainda 
que contribuinte substituto ou substituído; (Redação dada pela Lei 
2.549 de 22.12.11). 
............................................................................................................... 
 
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 
art. 44 e 45. 
 
§ 1o Quem, de qualquer modo, concorra para a infração por ela se 
responsabiliza, na medida da sua participação. 
 
§ 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. 
 

Portanto, embora o autor da peça básica tenha retificado por meio de 
termo de aditamento os artigos citados como infracionais, estes nada tem relação 
com o fato ocorrido.  

 
O art. 21 não é impositor de infração, mas apenas uma condicionante. 
 
O artigo 44, inciso II, versa sobre escrituração nos livros próprios, 

enquanto que no presente caso, trata-se de omissão de vendas. 
 
Finalmente, tem-se o artigo 46 e seus parágrafos, que abrange fatos 

genéricos, cuja dosagem é insuficiente para agir como dispositivo legal infringido.   
 
Desta forma, ficou visivelmente prejudicada a prosperidade da exigência 

tributária, por não indicar de forma precisa a infração cometida, conforme condiciona 
o art. 35, inciso I, alínea d, da Lei 1288/2001, que assim dispõe: 

 
Art. 35. O Auto de Infração: 
 
I – formaliza a exigência do crédito tributário e contém, no mínimo: 
............................................................................................................... 
 
d) o dispositivo legal infringido; 

 
Diante do exposto, em reexame necessário, voto pela nulidade da 

reclamação tributária indicada no campo 4 do auto de infração no 2010/001650, sem 
julgamento de mérito, por erro na tipificação da infração. 

 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 
presente processo, por maioria, em reexame necessário, acolher a preliminar de 
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nulidade da reclamação tributária indicada no campo 4 do auto de infração por erro 
na tipificação dos dispositivos legais infringidos, constantes do campo 4.13, com 
redação dada pelo termo de aditamento de fls. 100, arguida pelo conselheiro Luiz 
Carlos da Silva Leal.e extinguir o processo sem julgamento de mérito. Voto contrário 
do conselheiro Deides Ferreira Lopes. O Sr. Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública e sugere que seja refeito os trabalhos de 
auditoria conforme prevê o Regimento Interno. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Luiz Carlos da Silva Leal, Fernanda Teixeira Halum, 
João Gabriel Spicker e Deides Ferreira Lopes. Presidiu a sessão de julgamento aos 
22 dias do mês de junho de 2012, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, aos 31 dias do mês de agosto de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Conselheiro Relator 


