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RECORRENTE: 
 
 
EMENTA 
 

 
ICMS. LEVANTAMENTO DO MOVIMENTO FINANCEIRO

ERRO NA TIPIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO
indicar corretamente o dispositivo legal infringido.

 
 

RELATÓRIO 
 
 

O contribuinte foi autuado no campo 4, por deixar de recolher ICMS na 
importância de R$ 12.348,12 (doze mil, trezentos e quarenta e oito reais e doze 
centavos), referente a saídas de 
próprio, constatado por meio do Levantamento do Movimento Financeiro, anexo.
Tendo infringido o art. 21, 

 
Intimado via correio, o sujeito passivo não comparece aos a

35 é lavrado termo de revelia.
 
A julgadora de primeira instância, em despacho às fls. 38, determina o 

retorno dos autos ao chefe do órgão preparador, tendo em vista ter ocorrido erro na 
data da lavratura do termo de revelia e por não consta
levantamento fiscal e ainda, que seja solicitado ao autor do lançamento ou seu 
representante legal, que reveja a infração tipificada no campo 4.13 da peça inicial, 
através de termo de aditamento.

 
Em parecer às fls. 39, o autor do lançam

abstém do termo de aditamento, não revendo a infração tipificada no auto de 
infração.  
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

007/2013 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.177 

2011/6500/500090 
o: 2011/001030 

S DA CONCEIÇÃO SILVA COM
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.414.473-0 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. LEVANTAMENTO DO MOVIMENTO FINANCEIRO
ERRO NA TIPIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO – É nulo o auto de infração quando
indicar corretamente o dispositivo legal infringido. 

O contribuinte foi autuado no campo 4, por deixar de recolher ICMS na 
importância de R$ 12.348,12 (doze mil, trezentos e quarenta e oito reais e doze 
centavos), referente a saídas de mercadorias tributadas e não registradas no livro 
próprio, constatado por meio do Levantamento do Movimento Financeiro, anexo.
Tendo infringido o art. 21, inciso I, alínea “e”, da Lei 1.287/2001. 

Intimado via correio, o sujeito passivo não comparece aos a
35 é lavrado termo de revelia. 

A julgadora de primeira instância, em despacho às fls. 38, determina o 
retorno dos autos ao chefe do órgão preparador, tendo em vista ter ocorrido erro na 
data da lavratura do termo de revelia e por não constar no “AR” cópia do 
levantamento fiscal e ainda, que seja solicitado ao autor do lançamento ou seu 
representante legal, que reveja a infração tipificada no campo 4.13 da peça inicial, 
através de termo de aditamento. 

Em parecer às fls. 39, o autor do lançamento faz suas alegações e se 
abstém do termo de aditamento, não revendo a infração tipificada no auto de 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

S DA CONCEIÇÃO SILVA COMÉRCIO 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS. LEVANTAMENTO DO MOVIMENTO FINANCEIRO. NULIDADE. 
nfração quando não 

O contribuinte foi autuado no campo 4, por deixar de recolher ICMS na 
importância de R$ 12.348,12 (doze mil, trezentos e quarenta e oito reais e doze 

mercadorias tributadas e não registradas no livro 
próprio, constatado por meio do Levantamento do Movimento Financeiro, anexo. 

 

Intimado via correio, o sujeito passivo não comparece aos autos e às fls. 

A julgadora de primeira instância, em despacho às fls. 38, determina o 
retorno dos autos ao chefe do órgão preparador, tendo em vista ter ocorrido erro na 

r no “AR” cópia do 
levantamento fiscal e ainda, que seja solicitado ao autor do lançamento ou seu 
representante legal, que reveja a infração tipificada no campo 4.13 da peça inicial, 

ento faz suas alegações e se 
abstém do termo de aditamento, não revendo a infração tipificada no auto de 
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Novamente intimado via correio, o sujeito passivo apresenta impugnação 
às fls. 44/47, alegando que fora autuado pelos mesmos motivos e que suas 
alegações foram acolhidas e o auto de infração foi anulado, não sendo possível 
nova apreciação. 

 
Alega ainda, que não teve a intenção de burlar a legislação, cumprindo 

com suas obrigações, e pede pela nulidade do auto de infração por se tratar de 
coisa julgada. 

 
A julgadora de primeira instância em sentença às fls. 50/53, refuta a 

nulidade arguida pela impugnante, tendo em vista que o julgamento administrativo 
não produz coisa julgada e, como o autor do lançamento não retificou o dispositivo 
legal infringido, julga nulo o auto de infração, sem análise de mérito. 

 
A Representação Fazendária, em suas considerações às fls. 54/55, pede 

a confirmação da decisão singular e que o presente trabalho seja encartado em 
novo auto de infração. 

 
Notificada via direta, a autuada não se manifestou. 
 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 

 
O auto de infração em análise se refere a exigência de ICMS referente a 

saídas de mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio, constatado por 
meio do Levantamento do Movimento Financeiro. 

 
A princípio, há que se destacar que a julgadora de primeira instância, ao 

analisar os autos, constatou erro na tipificação da infração tida como infringida pela 
autuada, ou seja, art. 21, inciso I, alínea “e”, da Lei 1.287/2001. 

 
Vejamos o que prescreve o citado artigo: 
 

Art. 21.  Presume-se ocorrido o fato gerador do imposto, salvo prova 
em contrário: 
 
I – o fato de a escrituração indicar: 
(...) 
 
e) receitas inferiores ao valor das despesas efetivamente realizadas. 

 
É entendimento deste Conselho, que a legislação do Estado do Tocantins 

especifica como atos infracionais, aqueles tipificados nos artigos 44 e 45 da Lei 
1.287/2001. 

 
Também, é entendimento deste Conselho que o art. 21, acima descrito, é 

apenas uma condição para que se proceda a ação fiscal e não um ato infracional a 
ser imputado como suposta infração. 
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No entanto, ao ser requisitado para rever a infração tipificada no campo 
próprio da peça básica, o autor do lançamento, não atendeu o solicitado, deixando 
de lavrar o termo de aditamento, não corrigindo a infração tipificada. 

 
Assim, por não ter o autor do lançamento cumprido com o solicitado, a 

julgadora de primeira instância, julgou nulo o auto de Infração, por entender que o 
dispositivo legal dito como infringido não define infração, mas sim a presunção de 
ocorrência do fato gerador. 

 
O diploma legal que deu sustentação e direcionou a tomada de decisão 

da julgadora singular, foi o art. 35, inciso I, alínea d, da Lei 1.288/2001, que assim 
prescreve: 

 
Art. 35. O Auto de Infração: 
 
I – formaliza a exigência do crédito tributário e contém, no mínimo: 
(...) 
 
d) o dispositivo legal infringido; 

 
Desta forma, o processo não foi devidamente saneado pelo autor do 

lançamento, deixando de indicar corretamente em termo de aditamento, o dispositivo 
legal infringido pela autuada, um dos principais requisitos que deve conter o auto de 
infração. 

 
Diante do exposto, em reexame necessário, voto pela confirmação da 

decisão de primeira instância que julgou nulo o auto de infração no 2011/001030. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 

unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
que julgou nulo o auto de infração de no 2011/001030 e julgar extinto o processo 
sem julgamento de mérito. O Representante Fazendário Rui José Diel fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública e solicitou o refazimento dos trabalhos de 
auditoria, conforme prevê o Regimento Interno. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Luiz Carlos da Silva Leal, Evaniter Cordeiro Toledo, 
Fernanda Teixeira Halum e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento 
aos 14 dias do mês de janeiro de 2013, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 28 dias do mês de janeiro de 2013. 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Conselheiro Relator 


