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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 010/2012
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.020
PROCESSO No: 2011/6040/500834
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/000342
RECORRENTE PALMAS TECIDOS LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.042.934-0
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS. LEVANTAMENTO CONTA CAIXA RECONSTITUIÇÃO. NÃO 
REGISTRO DE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS. DISPOSITIVO LEGAL 
INFRINGIDO INCOMPATÍVEL COM O HISTÓRICO – É nulo o auto de infração 
quando o histórico, o dispositivo legal infringido e o levantamento fiscal não 
apresentam coerência.

RELATÓRIO

A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 
38.890,19 (trinta e oito mil, oitocentos e noventa reais e dezenove centavos), 
referente omissão de vendas, conforme constatado por meio de levantamento da 
conta caixa reconstituição, relativos a pagamentos não contabilizados e não registro 
de aquisição de mercadorias (falta de registro de notas fiscais de entradas), relativo 
ao exercício de 2009.

Intimada, a autuada apresentou impugnação tempestiva.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou procedente o auto de infração, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários conforme exigidos na inicial, mais acréscimos 
legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o sujeito passivo 
apresentou recurso voluntário tempestivo, arguiu preliminar de nulidade do auto de 
infração por infringir o art. 35, inciso I, alínea “c”; da Lei 1.288/2001.

No mérito, aduz que no caso concreto não existe relação jurídica tributária 
tendo em vista faltar elemento caracterizador da referida relação, e que todos os 
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elementos de constituição do crédito tributário devem estar previstos em lei, nos 
termos do parágrafo único do art. 142, do CTN, que está conforme aos artigos 5o, 
inciso II, e 150, inciso I, da CF/88.

Ao final pede a improcedência ou a nulidade do auto de infração.

A Representação Fazendária sugere converter o processo em diligência 
para que o chefe da agência de atendimento verifique a incapacidade processual da 
representação em grau de impugnação e recurso e determinar a juntada dos 
documentos.

Devidamente intimado o contribuinte comprova sua capacidade 
processual.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância, que julgou procedente o auto de 
infração.

Em síntese é o relatório.

VOTO

Visto, analisado e discutido o presente processo, restou claro que o auto 
de infração em questão não pode prosperar, uma vez que apresenta nulidades, pois 
seu histórico assim descreve: “(...) de uma omissão de vendas de (...), conforme 
constatado através do levantamento da conta caixa – reconstituição, de pagamentos
não contabilizados, não registro de aquisição de mercadorias – registro de notas 
fiscais de entradas”.

Como dispositivo legal infringido foi aplicado o art. 44, inciso II da Lei 
1.287/2001, que assim dispõe:

Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável:
..............................................................................................................

II – escriturar nos livros próprios, com fidedignidade, na forma e nos 
prazos normativos, as operações ou prestações realizadas, ainda 
que contribuinte substituto ou substituído;

A omissão de vendas não pode ser apurada por meio do levantamento da 
conta caixa reconstituição quando se trata da falta de registro de aquisição de 
mercadorias, ou falta de registro de notas fiscais de entradas.

O fato de não ter ocorrido o registro das notas fiscais de entradas não 
quer dizer que se trata de pagamentos não contabilizados, uma vez que não se 
pode precisar o momento em que ocorreu o pagamento ou se efetivamente houve o 
pagamento.

Quanto ao dispositivo legal infringido, entendo que o mesmo não se aplica 
ao presente caso, pois o que ocorreu foi falta de emissão de documentos fiscais de 
saídas de mercadorias tributadas.
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Assim sendo, torna-se evidente que existe total incoerência entre o 
histórico, o dispositivo legal infringido e o levantamento utilizado.

Portanto, entendo que deve ser reformada a decisão monocrática, para 
que o presente auto de infração seja julgado nulo, pois afronta o disposto no art. 35, 
inciso I, alíneas “c” e “d”, da Lei 1.288/2001, a saber: 

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 unanimidade, 
acolher a preliminar de nulidade da reclamação tributária por incoerência entre o 
histórico do auto de infração, o dispositivo legal infringido e o levantamento fiscal, 
arguida pelo Conselheiro Relator, ficando extinto o processo sem julgamento de 
mérito. O Sr. Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública e solicitou o refazimento dos trabalhos de auditoria conforme art. 11 inciso VI 
do Regimento Interno. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João 
Gabriel Spicker, Luiz Carlos da Silva Leal, Evaniter Cordeiro Toledo e Fernanda 
Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 09 dias do mês de janeiro de 
2012, o conselheiro Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos dois dias do mês de fevereiro de 2012.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

João Gabriel Spicker
Conselheiro Relator


