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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 139/2011
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.030
PROCESSO No: 2009/6040/500378
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2009/000136
SUJEITO PASSIVO: COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.062.326-0
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS. SAÍDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS NÃO REGISTRADAS. 
NULIDADE. AUSÊNCIA DE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INFRINGIDOS –
Acarreta a nulidade do auto de infração o erro e a ausência dos dispositivos legais 
infringidos.

RELATÓRIO

O contribuinte foi autuado nos campos 4 a 6 pela saída de mercadorias 
tributadas não registradas no livro próprio, constatado por meio do levantamento da 
conta caixa, nos valores de R$ 21.137,94 (vinte um mil cento e trinta e sete reais e 
noventa e quatro centavos), R$ 41.683,29 (quarenta e um mil seiscentos oitenta e 
três reais e vinte nove centavos) e no valor de R$ 2.310,81 (dois mil trezentos e dez 
reais e oitenta e um centavos) respectivamente.

Devidamente intimado o sujeito passivo comparece aos autos 
tempestivamente alegando que o auditor fiscal ao refazer a reconstituição da conta 
caixa desconsiderou lançamentos contábeis, registrados nos livros diários e razão, 
sob o título de empréstimos dos sócios e venda de veículo, considerando-os como 
suprimentos ilegais de caixa, entende que tal fato não ocorreu uma vez que os 
valores dos empréstimos estão declarados à Receita Federal. Para tanto anexa 
contratos de mútuo, recibo de autorização de transferência de veículos e vários 
recibos de pagamentos dos empréstimos.

A julgadora de primeira instância julgou nulo o campo 6 do auto de 
infração, pela falta da juntada do formulário especificando a origem do suprimento 
ilegal de caixa, julgou improcedente o valor de R$ 3.143,65, parte do campo 5.11. 
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Julgou procedentes os valores de R$ 21.137,94, campo 4.11 e R$ 38.539,94 parte 
do campo 5.11.

A Representação Fazendária, em parecer de folhas 122/123, requer a 
apresentação de documentos para melhor formação de juízo.

Devidamente intimado o sujeito passivo comparece aos autos alegando 
que os documentos solicitados já foram entregues, sendo que alguns constam como 
provas no processo.

Em nova manifestação a Representação Fazendária requer a reforma da 
sentença de primeira instância, para julgar procedente o auto de infração em sua 
totalidade.

Devidamente intimado, o sujeito passivo se manifesta concordando com 
as partes julgadas nula e improcedente. Quanto à parte condenada, reitera a 
manifestação em sede de impugnação, acrescentando existir contradições entre o 
Representante Fazendário e a julgadora de primeira instância quanto aos 
documentos e lançamentos contábeis.

Novamente se manifestando, a Representação Fazendária requer a 
reforma da sentença de primeira instância, para julgar procedente o auto de infração 
em sua totalidade.

VOTO

Visto, analisado e discutido o presente processo que exige ICMS, 
referente a saída de mercadorias tributadas não registradas.

Ao analisar o auto de infração resta claro que o autor do lançamento foi 
omisso e equivocado quando da determinação dos dispositivos legais infringidos.

Pois ao tipificar a ilícito praticado utilizando apenas o art. 44, inciso II, da 
Lei 1.288/2001, ocorreu uma lacuna na determinação da infração praticada.
Vejamos o que diz o referido artigo:

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;

Em análise ao texto acima resta claro que o mesmo é vago quanto à 
tipificação da infração cometida.

Por outro lado, a Lei 1.288/2001, em seu art. 35, inciso I, alínea “d”, exige 
que o auto de infração contenha o dispositivo legal infringido, a saber:

Art. 35. O Auto de Infração:
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I - formaliza a exigência do crédito tributário e contém, no mínimo:
..............................................................................................................

d) o dispositivo legal infringido;

Portanto, a não indicação correta ou completa de todos os dispositivos 
legais infringidos acarreta o cerceamento ao direito de defesa, fato este que torna 
nulo o auto de infração. 

De todo o exposto, entendo que deve ser julgado nulo o presente auto de 
infração.

É como voto.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do auto de infração no 2009/000136, 
por erro na tipificação dos dispositivos legais infringidos, arguida pelo conselheiro 
João Gabriel Spicker e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. O 
Representante Fazendário Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública 
e sugeriu que sejam refeitos os trabalhos de auditoria, conforme dispõe o art. 11 do 
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 28 dias do mês 
de setembro de 2011, o conselheiro Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 27 dias do mês de outubro de 2011.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

Deides Ferreira Lopes
Conselheiro Relator

João Gabriel Spicker
Conselheiro Autor do Voto Vencedor


