
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 
RECURSO VOLUNTÁRIO N
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO N
RECORRENTE: 

INSCRIÇÃO ESTADUAL N
RECORRIDA: 
 
 
EMENTA  
 
 

ICMS. VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS NÃO 
ESCRITURADAS. FALTA DE COERÊNCIA ENTRE O HISTÓRICO E O 
DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DA 
ORIGEM DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE 
quando não apresenta correlação 
carece dos demonstrativos do 
 
 
RELATÓRIO 
 

A empresa foi autuada por deixar de recolher ao erário estadual o ICMS 
na importância de R$ 16.702,03 (dezesseis mil
centavos), referente a venda de mercadorias tributadas não escrituradas nos livros 
fiscais e contábeis próprios, presumida pela ocorrência de pagamento não 
contabilizado, mediante analise do levantamento da conta caixa, ocor
exercício de 2008. 

 
A autuada foi intimada por via postal, comparecendo aos autos 

tempestivamente. 
 
Em despacho de fls. 158/159

autos à origem, para alteração do dispositivo legal infringido e caso enten
necessário fazer termo de aditamento.
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS
 
 

179/2012 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.122 

2011/6640/510003 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/002532 

CARA DE CRIANÇA COMÉRCIO DE ROUPAS 
LTDA. 

INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.369.072-3 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS NÃO 
ESCRITURADAS. FALTA DE COERÊNCIA ENTRE O HISTÓRICO E O 
DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DA 
ORIGEM DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE – É nulo o auto de infração 
quando não apresenta correlação entre o histórico e o dispositivo legal infringido e 
carece dos demonstrativos do crédito tributário.  

 
A empresa foi autuada por deixar de recolher ao erário estadual o ICMS 

na importância de R$ 16.702,03 (dezesseis mil, setecentos e dois reais e três 
centavos), referente a venda de mercadorias tributadas não escrituradas nos livros 
fiscais e contábeis próprios, presumida pela ocorrência de pagamento não 
contabilizado, mediante analise do levantamento da conta caixa, ocor

A autuada foi intimada por via postal, comparecendo aos autos 

Em despacho de fls. 158/159, o julgador de primeira instância retorna os 
autos à origem, para alteração do dispositivo legal infringido e caso enten
necessário fazer termo de aditamento. 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

CARA DE CRIANÇA COMÉRCIO DE ROUPAS 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS. VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS NÃO 
ESCRITURADAS. FALTA DE COERÊNCIA ENTRE O HISTÓRICO E O 
DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DA 

É nulo o auto de infração 
entre o histórico e o dispositivo legal infringido e 

A empresa foi autuada por deixar de recolher ao erário estadual o ICMS 
setecentos e dois reais e três 

centavos), referente a venda de mercadorias tributadas não escrituradas nos livros 
fiscais e contábeis próprios, presumida pela ocorrência de pagamento não 
contabilizado, mediante analise do levantamento da conta caixa, ocorrido no 

A autuada foi intimada por via postal, comparecendo aos autos 

o julgador de primeira instância retorna os 
autos à origem, para alteração do dispositivo legal infringido e caso entenda 
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Em despacho de fls. 161/163 o autor do procedimento emite suas razões 
e entende não ser necessário aditar o auto de infração, portanto não atende o 
solicitado pelo julgador monocrático. 

 
O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 

provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário conforme exigido na inicial, mais acréscimos legais. 

 
Devidamente notificado da sentença de primeira instância o sujeito 

passivo comparece aos autos com recurso voluntário alegando em síntese que o 
auto de infração não transparece com exatidão o valor do crédito tributário, havendo 
inconsistência nos registros que fundamentam a presente autuação. 

 
Diz também que no campo tributário a utilização de presunção deve ser 

feita com parcimônia, para que não restem desconsiderados os princípios da 
segurança jurídica e da estrita legalidade dos tributos e das sanções fiscais. 

 
Ao final pede para que o auto de infração seja julgado improcedente. 
 
O Representante da Fazenda Pública em parecer exarado as fls. 88/89, 

pede que seja mantida a decisão a quo que julgou procedente o auto de infração. 
 

É o Relatório. 
 
 
VOTO 
 
 

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

 
Em análise detalhada do auto de infração em questão, podemos verificar 

que o mesmo apresenta nulidades que devem ser suscitadas, ou seja, a falta de 
coerência entre o histórico e o dispositivo legal infringido, uma vez que, o histórico 
nos traz: “[...], referente vendas de mercadorias tributadas não escrituradas [...] 
presumida pela ocorrência de pagamentos não contabilizados, mediante análise do 
levantamento da conta caixa”. 
 

A autoridade autuante utiliza-se para tipificar o ilícito o art. 44, inciso II, da 
Lei 1.288/2001, a saber: 

 
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. 
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Como se vê o dispositivo legal diz, escriturar nos livros próprios, sendo 
que quando se fala em escriturar está se referindo ao registro de documentos 
fiscais, ou seja, notas fiscais, o que não é o caso em questão, pois em nenhum 
momento consta da narrativa do histórico a falta de registro de documentos fiscais, 
pois a narrativa noticia a falta de emissão de notas fiscais.  

 
Outra nulidade que está contida no processo é a falta da demonstração da 

origem dos créditos tributários, pois conforme se verifica nos documentos e 
levantamentos anexados aos autos os mesmos não conseguem demonstrar como é 
que o autor do procedimento conseguiu chegar aos valores exigidos na inicial. 
  

Desta forma, entendo que na lavratura do presente auto de infração não 
foi observado o que dispõe o artigo 35, incisos I, alínea “c” e “d”, e IV, 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; 
(...) 
 
IV - contém em anexo todos os demonstrativos do crédito tributário e 
os documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar. 

 
Portanto, entendo que não resta outra alternativa a não ser julgar 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, por falta de demonstrativo da 
origem do crédito tributário e incoerência entre o histórico e o dispositivo legal 
infringido, arguida pelo conselheiro relator e julgar extinto o processo sem 
julgamento de mérito. Os Senhores Adriano Guinzelli e Rui José Diel fizeram 
sustentação oral pela Recorrente e Fazenda Pública, respectivamente. O 
representante fazendário sugeriu o refazimento dos trabalhos de auditoria, conforme 
prevê o 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 14 dias do mês de 
dezembro de 2012, o conselheiro Deides Ferreira Lopes. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 19 dias do mês de dezembro de 2012. 

 
 
 

Deides Ferreira Lopes  
Presidente em exercício 

 
 
 

João Gabriel Spicker 
Conselheiro relator 

 
 

 


