
 
 

 

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. OMISSÃO DE SA
DE CORRELAÇÃO ENTRE A TIPIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO E O ILÍCITO 
COMETIDO. NULIDADE 
equivocada a infração cometida.

 
 
RELATÓRIO  
 

A empresa deverá recolher o I
oitocentos e dez reais e noventa e sete centavos), referente à omissão de saídas de 
mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio, relativo aos exercícios de 
2008 a 2010, constatada

 
A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva alegando que 

a agente do fisco relacionou no mês de agosto de 
duplicata não escriturada no valor de R$ 5.999,99 e que também foi o ano da 
construção do imóvel da empresa e havia um capital social de R$ 100.000,00, 
incorporado em moeda corrente
diretamente pelo caixa da empresa.

 
Diz também, que em 2008, 2009 e 2010 houve alguns meses em que foi 

deixado de lançar uma nota fiscal e algumas duplicatas, sendo que houve a omissão 
de vendas no valor de R$ 779,42 e R$ 11.567,88 em 2008 e 2009 respectivamente, 
porém em 2010 não houve omissão.

 
Em despacho de fls. 484/485

procedimento que lavra termo de aditamento de fls. 487/489
tipificadas nos campos 4.15, 5.15 e 6.15 do auto de infração e as penalidades 
sugeridas nos campos 4.13, 5.13 e 6.13.
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS
 
 

160/2012 
REEXAME NECESSÁRIO 3.162 

2011/6270/500507 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/002233 

CARANHATO & CARDOSO LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.401.143-9 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

OMISSÃO DE SAÍDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS. FALTA 
DE CORRELAÇÃO ENTRE A TIPIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO E O ILÍCITO 
COMETIDO. NULIDADE – É nulo o auto de infração que tipifica de forma 
equivocada a infração cometida. 

A empresa deverá recolher o ICMS na importância de R$ 1.810,97 (mil 
oitocentos e dez reais e noventa e sete centavos), referente à omissão de saídas de 
mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio, relativo aos exercícios de 

a por meio do levantamento da conta caixa.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva alegando que 
agente do fisco relacionou no mês de agosto de 2007, o não pagamento de uma 

duplicata não escriturada no valor de R$ 5.999,99 e que também foi o ano da 
imóvel da empresa e havia um capital social de R$ 100.000,00, 

incorporado em moeda corrente, com isso todas as aquisições foram liquidadas 
diretamente pelo caixa da empresa. 

que em 2008, 2009 e 2010 houve alguns meses em que foi 
çar uma nota fiscal e algumas duplicatas, sendo que houve a omissão 

de vendas no valor de R$ 779,42 e R$ 11.567,88 em 2008 e 2009 respectivamente, 
m em 2010 não houve omissão. 

Em despacho de fls. 484/485, os autos são devolvidos a autora do 
to que lavra termo de aditamento de fls. 487/489, alterando as infrações 

tipificadas nos campos 4.15, 5.15 e 6.15 do auto de infração e as penalidades 
sugeridas nos campos 4.13, 5.13 e 6.13. 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

CARANHATO & CARDOSO LTDA. – ME 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

DAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS. FALTA 
DE CORRELAÇÃO ENTRE A TIPIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO E O ILÍCITO 

É nulo o auto de infração que tipifica de forma 

MS na importância de R$ 1.810,97 (mil 
oitocentos e dez reais e noventa e sete centavos), referente à omissão de saídas de 
mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio, relativo aos exercícios de 

da conta caixa. 

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva alegando que 
o não pagamento de uma 

duplicata não escriturada no valor de R$ 5.999,99 e que também foi o ano da 
imóvel da empresa e havia um capital social de R$ 100.000,00, 

com isso todas as aquisições foram liquidadas 

que em 2008, 2009 e 2010 houve alguns meses em que foi 
çar uma nota fiscal e algumas duplicatas, sendo que houve a omissão 

de vendas no valor de R$ 779,42 e R$ 11.567,88 em 2008 e 2009 respectivamente, 

os autos são devolvidos a autora do 
alterando as infrações 

tipificadas nos campos 4.15, 5.15 e 6.15 do auto de infração e as penalidades 
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Devidamente intimado do termo de aditamento o sujeito passivo 
apresentou impugnação alheia ao processo. 

 
A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 

provimento e julgou nulo o Auto de infração. 
 
O Representante da Fazenda Pública, em parecer de fls. 546/550, 

recomenda a manutenção da sentença monocrática que julgou nulo o auto de 
infração. 

 
Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 

parecer do Representante Fazendário o sujeito passivo não se manifestou. 
 
 
VOTO 
 

Visto, analisado e discutido o presente processo que exige ICMS referente 
a omissão de saídas de mercadorias tributadas decorrente de pagamentos não 
contabilizados. 
 

A priori, há que se destacar que se encontra em julgamento no momento 
apenas o campo 5 do auto de infração. 
 

Em melhor análise dos autos, restou claro que a empresa encontra-se 
enquadrada no simples nacional, devendo, portanto as infrações cometidas serem 
tipificadas também pela lei complementar 123/06, sendo possível a utilização de lei 
estadual subsidiariamente. 
 

Com intuito de sanear o presente processo, a julgadora monocrática 
determina o retorno dos autos à origem, para que a autora do procedimento 
tipificasse o mesmo de forma correta. 
 

A autoridade autuante, em cumprimento ao despacho da julgadora de 
primeira instância, lavrou termo de aditamento tipificando as infrações com os 
artigos 18 e 26, inciso I, da Lei complementar nº 123/06, que tem a seguinte 
redação:  
 

Art. 18. O valor devido mensalmente pela microempresa e 
empresa de pequeno porte comercial, optante pelo Simples 
Nacional, será determinado mediante aplicação da tabela do 
Anexo I desta Lei Complementar.  

Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte 
optantes pelo Simples Nacional ficam obrigadas a: 

I - emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, 
de acordo com instruções expedidas pelo Comitê Gestor; 

Conforme se denota da redação dos artigos propostos no aditamento, os 
mesmos não mantêm correlação com o ilícito descrito na inicial, que trata de 
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omissão de saídas de mercadorias tributadas decorrente de pagamentos não 
contabilizados. 
 

Portanto, como é de amplo conhecimento o dispositivo legal infringido é de 
vital importância para a constituição do crédito tributário, conforme determina o 
artigo 35, inciso I, alínea “d” da Lei nº 1.288/2001, a saber: 

 
Art. 35. O Auto de Infração: 

  
I – formaliza a exigência do crédito tributário e contém, no 
mínimo: 
 
(...) 

  
d) o dispositivo legal infringido; 

 
Assim sendo, entendo que se encontra correta a decisão da julgadora de 

primeira instância que julgou nulo o crédito tributário reclamado no campo 5 do auto 
de infração. 
 

Portanto, voto pela nulidade do campo 5 do auto de infração  
 

É como voto. 
 

 
DECISÃO 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar nula a reclamação tributária indicada no campo 5 do auto de infração de no 
2011/002233 e extinguir o processo sem julgamento de mérito. O representante 
fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno, fez sustentação oral pela fazenda 
pública e sugere o refazimento dos trabalhos de auditoria, conforme prevê o 
Regimento Interno. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João 
Gabriel Spicker, Deides Ferreira Lopes, Luiz Carlos da Silva Leal e Fernanda 
Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 12 dias do mês de novembro 
de 2012, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 07 dias do mês de dezembro de 2012. 

 
 
 

Deides Ferreira Lopes 
Presidente em Exercício 

 
 
 

João Gabriel Spicker 
Conselheiro Relator 
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