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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 
SECRETARIA DA FAZENDA 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

 
 

ACÓRDÃO No: 163/2012 
REEXAME NECESSÁRIO 3.166 
PROCESSO No: 2010/6860/501586 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/002595 
SUJEITO PASSIVO PEDRO HILÁRIO RIBEIRO 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.016.059-6 
RECORRENTE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

 
EMENTA 
 

ICMS. VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS NÃO 
ESCRITURADAS. PAGAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS. LEVANTAMENTO DA 
CONTA CAIXA. INFRAÇÃO TIPIFICADA INCORRETAMENTE. AUSÊNCIA DE 
DEMONSTRATIVOS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE – É nulo o auto de 
infração que exige tributo utilizando levantamento equivocado, que tipifica 
erroneamente o ilícito e não apresenta os demonstrativos da origem dos créditos 
tributários. 
 
RELATÓRIO 
 

A empresa foi autuada por deixar de recolher o ICMS no valor de R$ 
34.950,56 (trinta e quatro mil, novecentos e cinquenta reais e cinquenta e seis 
centavos), referente a vendas de mercadorias tributadas não escrituradas nos livros 
próprios, presumidas pela ocorrência de pagamentos não contabilizados, relativo ao 
exercício de 2003, conforme levantamento da conta caixa. 

 
A autuada foi intimada por via direta, apresentou impugnação tempestiva, 

arguiu preliminar de nulidade do auto de infração por cerceamento ao direito de 
defesa e não precisar corretamente o valor do giro comercial. 

 
No mérito, alega em síntese que a reclamação tributária é decadente, pois 

o auto de infração foi lavrado depois de transcorridos mais de 5 anos do fato gerador 
que deu origem ao processo do crédito tributário. 

 
Ao final pede que o auto de infração seja julgado improcedente por estar 

completamente destituído de fundamentação legal. 
 
O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 

provimento e julgou o auto de infração extinto pela decadência, submetendo sua 
decisão ao COCRE. 
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O Representante Fazendário em manifestação de fls. 163/164, pugna pela 

reforma da sentença de primeira instância para que o auto de infração seja julgado 
procedente. 

 
Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 

parecer da Representação Fazendária o sujeito passivo não se manifestou. 
 
VOTO 
 

Visto, analisado e discutido o presente processo que exige ICMS referente 
à omissão de registro de vendas de mercadorias tributadas. 
 

Analisando os autos podemos observar que existe certa contradição entre 
os dispositivos legais que tipificaram o ilícito e o histórico do auto de infração, 
vejamos o que nos revelam os dispositivos legais aplicados ao caso, in verbis: 
 

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. 
 
  
Art. 21.  Presume-se ocorrido o fato gerador do imposto, salvo prova 
em contrário: 
 
I – o fato de a escrituração indicar: 
  
(...) 
 
d) a entrada de mercadorias não escrituradas fiscal ou 
contabilmente; 

 
Por sua vez o histórico do auto de infração nos traz a seguinte narrativa do 

ilícito: 
 

Deixou de recolher o ICMS no valor de [...], referente vendas de 
mercadorias tributadas não escrituradas nos livros próprios, 
presumidas pela ocorrência de pagamentos não contabilizados, [...], 
conforme levantamento da conta caixa 

 
Portanto, se ocorreu a omissão de vendas, como pode o dispositivo legal 

falar em entrada de mercadorias. 
 
Indo mais além, podemos também observar que a tipificação e o histórico 

do auto de infração estão destoantes, pois se ocorreu omissão de vendas não seria 
mais apropriado constar que houve a falta de emissão de notas fiscais? 

 
Há também que se considerar que não existe relação entre o 

levantamento fiscal utilizado, “Levantamento da Conta Caixa”, e o histórico, que diz: 
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“[...] vendas de mercadorias tributadas não escrituradas [...], presumidas pela 
ocorrência de pagamentos não contabilizados”, com a tipificação invocada, nos 
termos dos artigos supra citados, art. 21 inciso I, alínea d, e 44 inciso II, da Lei 
1.288/2001. 

   
Portanto, entendo que houve claro desrespeito ao art. 35, inciso I, alínea 

“c” e “d” e inciso V, da mencionada Lei, 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; 
 
d) o dispositivo legal infringido; 
 
(...) 
  
V – contém em anexo todos os demonstrativos do crédito tributário e 
os documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar.  

 
Assim sendo, entendo que o presente auto de infração não merece outro 

destino a não ser julgado nulo face à quantidade de equívocos que o mesmo traz em 
seu bojo, portanto, voto pela nulidade do mesmo sem julgamento de mérito. 
 

É como voto. 
 
DECISÃO 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do auto de infração no 2010/002595, 
arguida pelo conselheiro João Gabriel Spicker, por erro na tipificação do dispositivo 
legal infringido, falta de correlação entre o levantamento fiscal e o histórico do auto 
de infração e falta de demonstrativo do crédito tributário e julgar extinto o processo 
sem julgamento de mérito. O Senhor Rui José Diel fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública e sugeriu 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 30 dias do mês de novembro 
de 2012, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 
 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 10 dias do mês de dezembro de 2012. 

 
 
 

Deides Ferreira Lopes 
Presidente em exercício  
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João Gabriel Spicker 
Conselheiro relator 

 


