
Publicado no Diário Oficial no 4.327, de 2 de março de 2015

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 062/2015
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.417
PROCESSO No: 2011/6040/500180
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/000049
SUJEITO PASSIVO: GOIASFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 

LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.383.247-1
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS. AUDITORIA. LEVANTAMENTO BÁSICO DO ICMS. ERRO 
FORMAL. FALTA DE CLAREZA E PRECISÃO NA DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO. 
FALTA DE DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE – Não 
prevalece a exigência fiscal quando a qualificação da infração cometida é diversa do 
fato infringente noticiado no lançamento fiscal e não contenha nos autos o 
demonstrativo do crédito tributário e os documentos comprobatórios dos fatos em 
que se fundamentar.

RELATÓRIO

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
de infração nº 2011/000049, em desfavor do contribuinte qualificado na peça 
inaugural, referente a não recolhimento de ICMS-ST declarado em livro fiscal e 
referente à parte do ICMS-ST relativo ao cotejo do arquivo Sintegra 53 com o ICMS 
recolhido pelo contribuinte.

Foram anexados aos autos Planilha do levantamento do ICMS-ST 
Conclusão, Auditoria Fiscal Extrato de Dados, Relatório de arrecadação e cópia do 
Livro Registro de Apuração (fls.05/15).

O contribuinte foi intimado do auto de infração por via edital, fls. 17, para 
apresentar impugnação ou pagar o crédito tributário reclamado, mas não se 
manifestou.

O processo foi devolvido por meio do despacho 043/2012, fls. 19 e 
177/2012, fls. 168 a 170, sendo juntados documentos e livros, fls. 21 a 166 e 173 a
188.
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O contribuinte depois de intimado do demonstrativo, fls. 185, apresentou 
impugnação com as seguintes alegações (fls.193/194):

Que no período de 01/2009 e 07/2009 foram aproveitados créditos 
correspondentes a 56% do ICMS-ST pago conforme art. 3º da Lei 
1790; que no período 05/2009; 06/2009 e 08/2009 foram 
aproveitados o crédito da devolução de venda de mercadoria; que no 
que se refere a falta de recolhimento do período de 08/2009 solicitou 
que seja desconsiderado, pois existe um processo em andamento de 
PADRA – Pedido de alteração de dados do registro de arrecadação, 
sendo anexado ao processo nº 2011/6040/500178.

Fez juntada de Procuração, planilha do ICMS-ST alteradas, cópia do 
espelho do processo, bem como do livro registro de apuração fls. 198 a 213 dos 
autos.

O julgador de primeira instância, em sentença às fls. 215/220, aduz que:

Com relação ao campo 4.1, analisado e discutido os autos,
constatou-se que o procedimento adotado pela autoridade autuante, 
qual seja, cobrança de imposto declarado e não recolhido, via auto 
de infração, não é adequado, uma vez que trata-se de crédito 
tributário exequível, que não necessita de procedimento contencioso 
de acordo com o art. 39, inciso I e art. 40, inc. I, alínea “a”, ambos da 
Lei 1.288/01; que a exigência tributária via auto de infração, não é o 
procedimento estabelecido em nossa legislação tributária, 
acarretando a nulidade dos autos, uma vez que a infração aventada 
pela autoridade autuante deve seguir seu rito próprio, diferente do 
então adotado; que com relação aos campos 5.1 e 6.1. observam-se 
inconsistências pois, nos levantamentos não foram discriminados as 
notas fiscais que deram origem ao valor autuado, utilizando se 
período de apuração confrontando arquivo Sintegra com ICMS 
recolhido o que pode no transcorrer da apuração  induzir a análise 
equivocada  de valores, ocasionando cerceamento do direito de 
defesa; que ainda que constatado a irregularidade, necessário seria 
a enumeração de todas as notas fiscais que ocasionou o não 
recolhimento do imposto devido, inclusive com a descrição do 
produto, juntamente com os livros de forma a descrever com clareza 
e objetividade a constatação da infração praticada, obedecendo 
assim os requisitos do Art. 35 da lei 1288/01; que documentos 
isolados, acostados aos autos, sem vínculo com os fatos narrados na 
inicial e levantamentos, ou sua caracterização baseada em arquivos 
sintegra, desacompanhado dos documentos fiscais que deram 
origem, juntamente com os livros fiscais, além de não constituir 
elementos comprobatórios do lançamento de constituição do crédito 
tributário, podem induzir a análise equivocada da matéria em 
apreciação, dificultar a defesa do contribuinte e até consolidar o 
cerceamento do seu direito de defesa; que a presença das 
precitadas inexatidões, inquestionavelmente, dá causa à nulidade do 
lançamento por defeito de estrutura e vício formal estampada, como 
já dito, pela divergência entre os elementos que compõem a peça 
básica e todos os documentos que serviram de provas na 
sustentação do feito, cuja harmonia é indispensável à correta 
configuração desse ato jurídico-administrativo; que a conjunção 
dessas circunstâncias caracteriza a situação prevista no inciso II, do 
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art. 28, da Lei 1.288/200; que a ausência dos respectivos 
documentos comprobatórios impossibilita a comprovação da 
regularidade da exigência fiscal, cujo ônus da prova, neste caso, 
cabe ao Fisco, nos termos do art. 142, do Código Tributário Nacional, 
CTN; que a demonstração de todos os elementos que deram causa 
ao lançamento do crédito tributário é condição essencial para a 
comprovação dos fatos decorrentes da omissão vislumbrada, a fim 
de que a ação do Fisco não seja conduzida por meros indícios, mas 
amparada em provas documentais, bem como, a descrição clara e 
segura dos fatos apurados, os quais tornam inafastáveis as 
conclusões sobre a ilicitude das operações objeto da autuação em 
contenda, nos termos dos dispositivos do art. 35, da Lei 1.288/2001.

Diante do exposto, julga nulo o auto de infração nº 2011/000049 
absolvendo o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário:

Campo 4.11 – no valor de R$ 14.741,96 (quatorze mil, setecentos e 
quarenta e um reais e noventa e seis centavos);

Campo 5.11 – no valor de R$ 4.046,03 (quatro mil e quarenta e seis reais 
e três centavos);

Campo 6.11 – no valor de R$ 428,79 (quatrocentos e vinte e oito reais e 
setenta e nove centavos).

A Representação Fazendária, em parecer às fls. 221, pede que seja 
confirmada a decisão da sentença proferida pela julgadora singular.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância (fls.225) a empresa 
não se manifestou.

Foi emitido parecer pelo Procurador do Estado (fls.228), neste ato 
representando a Procuradoria Geral do Estado, em conformidade com o art. 5º-B, 
inciso IV, da Lei 1.288/2001, onde adota a manifestação exposta pelo Representante 
Fazendário e determina o retorno dos autos à origem para providências legais.

VOTO

O auto de infração em análise refere-se ao não recolhimento de ICMS-ST 
declarado em livro fiscal e referente a parte do ICMS-ST relativo ao cotejo do 
arquivo Sintegra 53 com o ICMS recolhido pelo contribuinte.

Visto, analisado e discutido os autos foi possível constatar que com 
relação ao campo 4.1 constatou-se que o procedimento adotado pela autoridade 
autuante, qual seja, cobrança de imposto declarado e não recolhido, via auto de 
infração, não é adequado, uma vez que trata-se de crédito tributário exequível, que 
não necessita de procedimento contencioso de acordo com o art. 39, inciso I e art. 
40, inciso I, alínea “a”, ambos da Lei 1.288/01, senão vejamos:

Art. 39. Os procedimentos de autolançamento e lançamentos de 
ofício ou por homologação do crédito tributário obedecerão às 
normas estabelecidas nesta Seção, desde que provenientes de:
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I – tributo declarado, não recolhido e informado por meio de:

a) guia de informação e apuração;

Art. 40. O procedimento de que trata esta Seção formaliza-se na:

I – Agência de Atendimento do domicílio do sujeito passivo, instruído 
com:

a) documento:

1. de informação ou apuração referido na alínea “a” do inciso I do art. 
39 desta Lei, acompanhado de comprovante de autenticidade da 
declaração;

Desta forma, a exigência tributária via auto de infração, não é o 
procedimento estabelecido em nossa legislação tributária, acarretando a nulidade 
dos autos, uma vez que a infração aventada pela autoridade autuante deve seguir 
seu rito próprio, diferente do então adotado.

Com relação aos campos 5.1 e 6.1 observam-se inconsistências, pois, 
nos levantamentos não foram discriminados as notas fiscais que deram origem ao 
valor autuado, utilizando se período de apuração confrontando arquivo Sintegra com 
ICMS recolhido o que pode no transcorrer da apuração induzir a análise equivocada 
de valores, ocasionando cerceamento do direito de defesa.

Ademais, ainda que constatado a irregularidade, necessário seria a 
enumeração de todas as notas fiscais que ocasionou o não recolhimento do imposto
devido, inclusive com a descrição do produto, juntamente com os livros de forma a 
descrever com clareza e objetividade a constatação da infração praticada, 
obedecendo assim os requisitos do art. 35 da Lei 1.288/01.

Por fim, a demonstração de todos os elementos que deram causa ao 
lançamento do crédito tributário é condição essencial para a comprovação dos fatos 
decorrentes da omissão vislumbrada, a fim de que a ação do Fisco não seja 
conduzida por meros indícios, mas amparada em provas documentais, bem como, a 
descrição clara e segura dos fatos apurados, os quais tornam inafastáveis as 
conclusões sobre a ilicitude das operações objeto da autuação em contenda, nos 
termos dos dispositivos do art. 35, inciso I, alínea “c”, e inciso IV, da Lei 1.288/2001, 
a seguir transcritos:

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;

IV – contém em anexo todos os demonstrativos do crédito tributário e 
os documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar.

O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins 
já tem decisões sobre o assunto:
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ICMS. AUDITORIA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. RECURSO 
VOLUNTÁRIO. ERRO FORMAL. ARTS. 28 E 35 DA LEI 1.288/2001 
– A narração contida na peça fiscal deve ser clara, objetiva e segura 
o suficiente para permitir a compreensão dos fatos nela narrados; 
caso contrário, a leitura incompreensível implica a sua nulidade, ao 
teor do art. 28, II, c/c. art. 35, I, c, da Lei 1.288/2001; a qualificação 
de infração cometida diversa do fato infringente noticiado no 
lançamento fiscal e a falta de elementos comprobatórios dos fatos 
descritos na inicial maculam a constituição do crédito tributário e 
conduzem a sua nulidade, nos termos do art. 35, I, d, e IV, da 
mesma Lei. MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL NÃO ACOLHIDA. RECURSO 
VOLUNTÁRIO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. UNÂNIME 
(Acórdão nº 118/2012).

Portanto, decido pela confirmação da decisão de primeira instância, que 
julgou nulo o auto de infração nº 2011/000049.

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 no 2011/000049 e julgar extinto o processo sem julgamento de 
mérito. O representante fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública e pede o refazimento dos trabalhos de auditoria, conforme 
prevê o Regimento Interno. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Kellen C. Soares Pedreira do Vale, Luiz Carlos da Silva Leal, João Alberto Barbosa 
Dias, Luiz Carlos Vieira, Valcy Barboza Ribeiro e Ademar Andrade de Oliveira. 
Presidiu a sessão de julgamento aos 19 dias do mês de fevereiro de 2015, o 
conselheiro Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, em Palmas, TO, aos 26 dias do mês de fevereiro de 2015.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

Kellen C. S. Pedreira do Vale
Conselheira Relatora


