
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 
REEXAME NECESSÁRIO
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO N
SUJEITO PASSIVO: 

INSCRIÇÃO ESTADUAL N
RECORRENTE: 
 
 
EMENTA 
 

 
ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. CIÊNCIA DO CONTRIBUINTE APÓS O 

PERÍODO DECADENCIAL. IMPROCED
tributária, cuja ciência do contribuinte ocorreu após cinco anos da
gerador. 

 
ICMS. LEVANTAMENTO CONTA CAIXA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO 

DE SAÍDAS. ERRO NA TIPIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO. NULIDADE 
reclamação tributária quando não 
infringido. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A empresa foi autuada nos campos 
suprimentos ilegais de caixa, nas importâncias de: R$ 4.417,96 (quatro mil, 
quatrocentos e dezesseis reais e noventa e seis centavos), R$ 13.656,46 (treze
seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos) e R$ 48.564,58 
(quarenta e oito mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta
centavos), respectivamente, de
Caixa, anexos. Tendo infringido o art. 44, inciso II,
ambos da Lei 1.287/2001, combinado com art. 248 do Decreto 2.912/2006.

 
Intimado, o sujeito passivo comparece aos autos, apresentando

impugnação tempestiva de fls. 127/143, arguindo preliminar de nulid
auto de infração pela decadência, referente ao exercício de 2005, campo 4.1.
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS
 
 

021/2013 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.129 

2010/6040/504602 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/002581 

M. G. DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.

INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.385.988-4 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

AUTO DE INFRAÇÃO. CIÊNCIA DO CONTRIBUINTE APÓS O 
PERÍODO DECADENCIAL. IMPROCEDÊNCIA – É improcedente a 

, cuja ciência do contribuinte ocorreu após cinco anos da

ICMS. LEVANTAMENTO CONTA CAIXA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO 
DE SAÍDAS. ERRO NA TIPIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO. NULIDADE 

quando não é indicado corretamente o dispositivo legal 

A empresa foi autuada nos campos 4, 5 e 6, caracterizados por 
suprimentos ilegais de caixa, nas importâncias de: R$ 4.417,96 (quatro mil, 

dezesseis reais e noventa e seis centavos), R$ 13.656,46 (treze
seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos) e R$ 48.564,58 
(quarenta e oito mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta
centavos), respectivamente, demonstrados através dos Levantamento

Tendo infringido o art. 44, inciso II, e art. 21, inciso I, alínea “b”, 
ambos da Lei 1.287/2001, combinado com art. 248 do Decreto 2.912/2006.

o sujeito passivo comparece aos autos, apresentando
impugnação tempestiva de fls. 127/143, arguindo preliminar de nulid

pela decadência, referente ao exercício de 2005, campo 4.1.
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

M. G. DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

AUTO DE INFRAÇÃO. CIÊNCIA DO CONTRIBUINTE APÓS O 
improcedente a exigência 

, cuja ciência do contribuinte ocorreu após cinco anos da ocorrência do fato 

ICMS. LEVANTAMENTO CONTA CAIXA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO 
DE SAÍDAS. ERRO NA TIPIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO. NULIDADE – É nula a 

corretamente o dispositivo legal 

4, 5 e 6, caracterizados por 
suprimentos ilegais de caixa, nas importâncias de: R$ 4.417,96 (quatro mil, 

dezesseis reais e noventa e seis centavos), R$ 13.656,46 (treze mil, 
seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos) e R$ 48.564,58 
(quarenta e oito mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e oito 

Levantamentos da Conta 
art. 21, inciso I, alínea “b”, 

ambos da Lei 1.287/2001, combinado com art. 248 do Decreto 2.912/2006. 

o sujeito passivo comparece aos autos, apresentando 
impugnação tempestiva de fls. 127/143, arguindo preliminar de nulidade parcial do 

pela decadência, referente ao exercício de 2005, campo 4.1. 
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No mérito, alega que não houve suprimento ilegal de caixa, pois não foi 
consignado pela fiscalização contrato de mútuo celebrado pelo contribuinte para 
suprir suas obrigações com fornecedores e demais despesas oriundas da 
manutenção da atividade, e que as operações com a transferência eletrônica – TED 
foram para pagamentos desses contratos. 

 
Devendo neste caso, valer o princípio da verdade material e não a 

presunção de infração alegada pelo fisco. 
 
A julgadora de primeira instância, em despacho às fls. 599, determina o 

retorno dos autos a Delegacia Regional Tributária de Palmas, para que o autor do 
lançamento ou seu substituto retifique a infração tipificada, no tocante ao artigo do 
Decreto 2.912/06, que entrou em vigor somente em 2007. E que seja sanada a 
incapacidade processual do sujeito passivo que assinou a impugnação. 

 
Por intermédio de Termo de Aditamento às fls. 621, o autor do 

lançamento retifica os campos 5.13 e 6.13 do auto de infração, informando o 
seguinte: 

 
Onde se lê: Art. 248 do Decreto 2.916/06; Leia-se: Art. 248 do Decreto 

2.912/06. 
 
Intimada via postal às fls. 605, e por edital às fls. 606, a impugnante não 

se manifestou. 
 
Novamente em despacho às fls. 609, a julgadora de primeira instância 

solicita o saneamento do processo, tendo em vista que o edital às fls. 606, não 
menciona a incapacidade processual da pessoa que assina a impugnação 
apresentada às fls.127/143. 

 
Intimada via edital às fls. 611, a impugnante não se manifestou. 
 
A julgadora de primeira instância às fls. 615/618, em análise à decadência 

suscitada pela impugnante, declara extinto o crédito tributário relativo ao campo 
4.11, tendo em vista que a intimação ao sujeito passivo só se efetivou em 2011, e o 
lançamento se refere ao exercício de 2005, ocorrendo a decadência do crédito 
tributário. 

 
Em relação ao campo 5, decide pela nulidade do crédito tributário em 

virtude de que o autor do lançamento ao lavrar o termo de aditamento, retificou o 
número do decreto que estava errado, mas não atentou para o fato de que o mesmo 
não estava em vigor no exercício de 2006.  

 
No mérito, relativo ao campo 6, julga pela procedência do crédito 

tributário, por entender que a impugnante afirma que os suprimentos detectados 
pelo autuante são decorrentes de contratos de mútuo firmados com a empresa GMC 
Administração e Participação Ltda., mas não fez juntada dos referidos contratos. 

 
A Representação Fazendária, no parecer às fls. 619/623, após suas 

considerações, discorda da julgadora singular quanto ao campo 5, e recomenda 
para conhecer do recurso (sic) apresentado tempestivo, dar lhe provimento parcial, e 
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reformar a sentença singular, e julgar pela procedência parcial do auto de infração. 
Absolver, declarando extinto pela decadência, o valor do campo 4.11, condenar, os 
valores dos campos 5.11 e 6.11, do auto de infração. 

 
Notificada via correio às fls. 627 e 635, e por edital às fls. 628 e 636, da 

decisão de primeira instância e parecer da Representação Fazendária, a autuada 
não se manifestou. 

 
 

VOTO 
 

 
A presente lide configura-se na autuação, nos campos 4, 5 e 6, referente 

a omissão de saídas, caracterizadas por suprimentos ilegais de caixa. 
 
Em sua defesa a impugnante arguiu preliminar de nulidade parcial do auto 

de infração, referente ao campo 4, pela decadência, sendo tal preliminar acatada 
pela julgadora singular.  

 
Para melhor entendimento do ocorrido, vejamos o seguinte: a autuação 

refere-se ao período de janeiro a dezembro de 2005. Em conformidade com art. 173, 
Inciso I, do CTN, o Fisco Estadual teria 5 anos de prazo para constituição do crédito 
tributário, ou seja, até 31 de dezembro de 2010. Prazo esse, contado a partir de 1o 
de janeiro de 2006, nas condições do artigo precitado, que assim prescreve: 

 
Art. 173.  O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 
 
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado; 

 
O auto de infração foi lavrado em 21/12/2010, portanto, dentro do prazo 

legal para sua constituição. 
 
Acontece que a ciência do contribuinte só ocorreu em 07/01/2011, após o 

período decadencial, perdendo assim, a Fazenda Pública Estadual, o direito de 
exigir o crédito tributário.   

 
No mérito, referente aos campos 5 e 6, a autuada alega que não houve 

suprimentos ilegais de caixa tendo em vista que utilizou-se de contrato de mútuo 
parar quitar suas despesas. 

 
No entanto, a julgadora singular julga nulo o crédito tributário do ano de 

2005, campo 5 do auto de infração, sem analisar o mérito, por entender que o 
Decreto 2.912/2006 retificado pela autoridade autuante e citado como infringido, só 
entrou em vigor a partir em 2007. 

 
Em referência ao campo 6, a julgadora singular em análise de mérito, 

julga procedente o crédito tributário, pela falta de provas quanto às alegações da 
impugnante. 
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A Representação Fazendária, quanto ao campo 5, discorda da decisão da 
julgadora de primeira instância, pois segundo seu entendimento, o Decreto 462/97, 
já trazia a regulamentação da matéria, e que apenas foi encampada pelo Decreto 
2.912/2006.  

 
Além do mais não é infração, trata-se apenas de citação complementar. 
 
Observando a peça básica às fls. 2 e 3 dos autos, especialmente os 

campos 5.13 e 6.13, correspondente à infração citada como infringida, verifica-se a 
falta de relação com a infração constatada e descrita no contexto 5.1 e 6.1, 
principalmente o art. 44, inciso II, da Lei 1.287/01, que assim prescreve: 

 
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; 

 
Nota-se na redação do artigo citado, tratar-se nitidamente da obrigação 

de escriturar nos livros próprios as operações do contribuinte, enquanto que a 
autuação refere-se a omissão de saídas, caracterizadas por suprimentos ilegais de 
caixa, ou seja, pela falta de emissão de nota fiscal de saída e não pela falta do seu 
registro nos livros próprios. 

 
Desta forma, entendo que a peça básica não espelha corretamente o que 

determina o art. 35, inciso I, alínea d, da Lei 1.288/2001, que assim prescreve: 
 

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

 
Portanto, a descrição errônea do dispositivo legal infringido, prejudica a 

prosperidade da exigência fiscal. 
 
Diante do exposto, voto pela nulidade do auto de infração por erro na 

tipificação da legislação infringida, correspondente aos campos 5 e 6, e pela 
confirmação da decisão de primeira instância, quanto ao campo 4, que julgou 
improcedente a reclamação tributária pela decadência. 

 
 

DECISÃO 
 

 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 

presente processo, por unanimidade, acolher a preliminar de nulidade das 
reclamações tributárias dos campos 5 e 6 por erro na tipificação da legislação 
infringida, arguida pelo relator e julgar extinto os campos 5 e 6, sem julgamento de 
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mérito. No mérito, por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de 
primeira instância, na parte que julgou improcedente a reclamação tributária indicada 
no campo 4 por ter decaído o direito do estado de constituir o crédito tributário e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 4.417,96 (quatro 
mil, quatrocentos e dezessete reais e noventa e seis centavos), referente ao campo 
4.11. O representante fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública e solicitou o refazimento dos trabalhos de auditoria em 
relação aos campos 5 e 6, conforme prevê o Regimento Interno. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Luiz Carlos da Silva Leal, João Gabriel 
Spicker, Fernanda Pinho Bonifácio e Deides Ferreira Lopes. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 06 dias do mês de fevereiro de 2013, o conselheiro Edson Luiz 
Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 19 dias do mês de fevereiro de 2013. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Conselheiro Relator 


