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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 109/2011
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.050
PROCESSO No: 2009/6040/500128
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2009/000046
SUJEITO PASSIVO: PAZ & SANTOS LTDA. – ME
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.341.292-8
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

I – ICMS. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. HISTÓRICO NÃO 
APRESENTA CLAREZA DA INFRAÇÃO COMETIDA – Impossível exigir o imposto 
quando ausentes requisitos básicos para a formalização do crédito tributário.

II – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE 
REGISTRO DE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DO 
ILÍCITO PRATICADO – Inexigível a multa formal quando o auto de infração não está 
acompanhado dos documentos comprobatórios.

RELATÓRIO

A empresa deverá recolher a importância de R$ 541,30 (quinhentos e 
quarenta e um reais e trinta centavos), referente a ICMS diferencial de alíquota 
correspondente aos exercícios de 2005/2006, conforme constatado por meio do 
levantamento diferencial de alíquota, lançado nos itens 4 e 5, respectivamente. Nos 
itens 6, 7, 10 e 11 por deixar de recolher ICMS o valor de R$ 5.204,64 (cinco mil, 
duzentos e quatro reais e sessenta e quatro centavos), relativo aos exercícios de 
2005 a 2007, nos itens 8, 9 12 e 13 em multa formal no valor de R$ 3.525,39 (três 
mil quinhentos e vinte cinco reais e trinta e nove centavos).

A autuada foi intimada por via postal, apresentou impugnação tempestiva.

Em despacho de folhas 321/322 a julgadora de primeira instância retorna 
os autos à origem para saneamento, sendo que o substituto do autor do 
procedimento devolve os mesmos alegando que não há erros e tampouco 
necessidade de alteração da tipificação da infração dizendo que o agente lançador,
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por excesso de preciosismo, fez constar no campo próprio outros dispositivos além 
dos legalmente citados.

Em novo despacho de folhas 331/333 novamente os autos retornam a 
origem, sendo lavrado termo de aditamento de folhas 335/336, alterando os campos 
8.13, 9.13, 12.13, 13.13, 12.1 e 13.1 do auto de infração.

Devidamente intimado do termo de aditamento o contribuinte não se 
manifestou.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento parcial e julgou o auto de infração procedente em parte, condenando o 
sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 103,53, R$ 
437,77, R$ 114,00, R$ 180,00, R$ 64,80 e R$ 331,00 referentes aos campos 4.11 
ao 9.11 do auto de infração, com as penalidades sugeridas nos campos 4.15 ao
9.15, mais acréscimos legais.

Julgou nulos os valores de R$ 2.826,72, R$ 2.083,92, R$ 159,64 e R$ 
2.972,65, referentes aos campos 10.11 ao 13.11 respectivamente, submetendo a 
decisão referente aos campos 10, 11 e 13 à apreciação do Conselho de 
Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins.

A Representação Fazendária sugeriu a reforma da sentença de primeira 
instância para julgar improcedentes os campos 10, 11 e 13 do auto de infração.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou.

Em despacho de folhas 363 o chefe do Contencioso Administrativo 
Tributário – CAT considerando que os valores dos créditos tributários julgados nulos 
nos valores de R$ 2.286,72 campo 10.11, R$ 2.083,92 campo 11.11, e R$ 2.972,65 
campo 13.11 superam o valor de alçada, ficando, portanto, o feito sujeito ao duplo 
grau de jurisdição, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 58 da Lei 
1.288/2001.

VOTO

Visto, analisado e discutido o presente processo que por força do artigo 
58, parágrafo único, da Lei 1.288/2001, submete a julgamento os itens 10.11, 11.1 e 
13.1, uma vez que os mesmos foram julgados nulos em primeira instância.

Perquirindo os autos no tocante as exigências lançadas nos itens 10 e 11, 
os históricos (campos 10.1 e 11.1) encontram-se redigidos de tal modo que não há 
como definir qual foi a infração cometida, ficando desta forma impossível precisar a 
operação que originou o ilícito praticado pelo contribuinte.

Corroborando com tal entendimento o substituto do autor do 
procedimento quando instado a se manifestar em relação aos contextos acima diz: 
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“verificando matematicamente, como o agente autuante, [...], chegou a fórmula 
relacionada, que deram origem ao auto de infração histórico 10 e 11, não 
conseguimos equacioná-las, ficando de nossa parte impossibilitado de dar um 
posicionamento”.

Desta forma, fica claro que houve afronta ao art. 35, inciso I, alínea “c” 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;
..............................................................................................................

De todo o exposto, entendo que deve ser reformada a decisão singular 
para que se julgue improcedente o auto de infração.

Quanto ao item 13, que exige multa formal pela falta de registro de nota 
fiscal de aquisição de mercadorias, entendo que tal exigência não pode prevalecer, 
devendo ser reformada a sentença de primeira instância, para que o referido item 
seja julgado improcedente, pois não foi juntado aos autos cópias dos livros de 
registros de entradas que comprovam o ilícito descrito, contrariando assim o 
disposto no artigo 35, inciso IV, da Lei 1.288/2001, a saber:

Art. 35. O Auto de Infração:
..............................................................................................................

IV - contém em anexo todos os demonstrativos do crédito tributário e 
os documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar.
..............................................................................................................

É como voto.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância na 
parte que julgou nulo, para julgar improcedente o auto de infração no 2009/000046 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$ 2.826,72 
(dois mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos), R$ 3.083,92 (três 
mil, oitenta e três reais e noventa e dois centavos) e R$ 2.972,65 (dois mil, 
novecentos e setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), referentes aos 
campos 10.11, 11.11 e 13.11, respectivamente. O Sr. Rui José Diel fez sustentação
oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
João Gabriel Spicker, Deides Ferreira Lopes, Luiz Carlos da Silva Leal e Fernanda 
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Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 10 dias do mês de agosto de 
2011, o conselheiro Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 26 dias do mês de agosto de 2011.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

João Gabriel Spicker
Conselheiro Relator


