
 

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. IMPOSTO DECLARADO E NÃO RECOLHIDO EXIGIDO POR 
MEIO DE AUTO DE INFRAÇÃO. EQU
Há que ser declarado nulo o auto de infração que exige imposto 
previsto em lei. 

 
 

RELATÓRIO 
 

 
A empresa deverá recolher ao tesouro do Estado do Tocantins o valor 

total de R$ 140.367,43 (
quarenta e três centavos), referente ao ICMS registrado e não recolhido, no 
exercício 2010 e no período de 01/01/2011 a 30/09/2011, conforme foi constatado 
por meio do levantamento básico do ICMS.

 
A autuada foi intimada via postal, apresentou

alegando cerceamento ao direito de defesa, pois o histórico do auto de infração não 
está em consonância com a tipificação e também por não obedece
art. 35 da Lei 1.288/2001.

 
Isso posto, requer que seja julgado nulo

infração. 
 
A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu

provimento e julgou nulo 
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS
 
 

009/2013 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.186 

2011/6040/510024 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/002531 

ADAMANT TRADING COMPANY SA. 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.383.640-0 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. IMPOSTO DECLARADO E NÃO RECOLHIDO EXIGIDO POR 
MEIO DE AUTO DE INFRAÇÃO. EQUÍVOCO NO PROCEDIME
Há que ser declarado nulo o auto de infração que exige imposto 

A empresa deverá recolher ao tesouro do Estado do Tocantins o valor 
total de R$ 140.367,43 (cento e quarenta mil, trezentos e sessenta e 
quarenta e três centavos), referente ao ICMS registrado e não recolhido, no 
exercício 2010 e no período de 01/01/2011 a 30/09/2011, conforme foi constatado 

do levantamento básico do ICMS. 

A autuada foi intimada via postal, apresentou impugnação tempestiva 
alegando cerceamento ao direito de defesa, pois o histórico do auto de infração não 
está em consonância com a tipificação e também por não obedece

ei 1.288/2001. 

o posto, requer que seja julgado nulo ou improcedente o auto de 

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu
nulo o auto de infração. 

3.806, de 30 de janeiro de 2013 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

ADAMANT TRADING COMPANY SA.  

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS. IMPOSTO DECLARADO E NÃO RECOLHIDO EXIGIDO POR 
ENTO. NULIDADE – 

Há que ser declarado nulo o auto de infração que exige imposto por meio diverso do 

A empresa deverá recolher ao tesouro do Estado do Tocantins o valor 
ento e quarenta mil, trezentos e sessenta e sete reais e 

quarenta e três centavos), referente ao ICMS registrado e não recolhido, no 
exercício 2010 e no período de 01/01/2011 a 30/09/2011, conforme foi constatado 

impugnação tempestiva 
alegando cerceamento ao direito de defesa, pois o histórico do auto de infração não 
está em consonância com a tipificação e também por não obedecer aos preceitos do 

ou improcedente o auto de 

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
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A Representação Fazendária, em manifestação de fls. 378/380 
recomendou a manutenção da sentença monocrática. 

 
Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 

parecer da Representação Fazendária, o sujeito passivo se manifesta clamando 
pela manutenção da sentença. 

 
 

VOTO 
 

 
Visto, analisado e discutido o presente processo que trata da exigência de 

imposto, referente a ICMS registrado e não recolhido, conforme descrito em seu 
histórico. 

 
Em se tratando de imposto declarado e não recolhido, conforme descreve 

o presente auto de infração, devemos considerar que o procedimento encontra-se 
equivocado, ou seja, no caso em tela não é cabível a lavratura de auto de infração, 
conforme disposto no art. 60, inciso I, alínea “b”, da Lei 1.288/2001: 

 
Art. 60. É exeqüível: 
 
I – o crédito tributário: 
 
(...) 
 
b) apurado pelo contribuinte em livro fiscal próprio, não declarado em 
guia de informação e apuração e não recolhido no prazo legal; 

 
Portanto, conforme se vê acima, trata-se de crédito tributário exequível, 

sendo que o mesmo deveria ter sido exigido por meio do formulário de Imposto 
Apurado e Não Recolhido – IANR. 

 
Assim sendo, o presente auto de infração não pode prosperar devendo 

ser julgado nulo. 
 
É como voto. 
 
 

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 2011/002531 e julgar extinto o processo sem julgamento de 
mérito. O representante fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação 
oral pela fazenda pública e solicita o refazimento dos trabalhos de auditoria, 
conforme prevê o Regimento Interno. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros João Gabriel Spicker, Oneida das Graças Pereira, Evaniter Cordeiro 
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Toledo e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 17 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 

 
 
 

João Gabriel Spicker 
Conselheiro Relator 


