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                                                                     Contencioso Administrativo-Tribut ário 
 
 
ACÓRDÃO No: 

 
 
094/2017 

RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.437 
PROCESSO No: 2015/6040/502256 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2015/001479 
RECORRENTE: COMERCIAL DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA 

ME 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.062.326-0 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 

 
 
ICMS. AUDITORIA. LEVANTAMENTO CONTA CAIXA. ERRO NA 

DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO. NULIDADE – O erro na determinação da infração 
é causa de nulidade do auto de infração. A qualificação da infração cometida não 
condiz com o fato infringente descrito no lançamento fiscal. Assim, equívocos 
praticados pela fiscalização no enquadramento da infração constatada maculam a 
imposição tributária e conduzem à sua nulidade, de acordo com o que estabelece o 
art. 28, inciso II da Lei no 1.288/01. 

 
 

RELATÓRIO 
 

 
 Versam os autos sobre credito por meio de Lançamento de oficio em 

auto de infração, na Reclamação Tributária de ICMS NORMAL, o sujeito passivo 
deixou de recolher o ICMS, referente as saídas de mercadorias tributadas e não 
registradas no livro próprio relativas aos períodos de 01.01.2005 a 31.12.2005, 
01.01.2006 a 31.12.2006 e 01.01.2007 a 31.12.2007 constatado em levantamento 
da conta caixa – reconstituição. 

 
 De inicio vê-se uma cópia do acordão no 139/2011, onde decidiu o 

Colendo Conselho, acolher a preliminar de nulidade de auto de infração no 
2008/000136, assim, já julgado. Em despacho o chefe do CAT, envia o processo 
para a Delegacia Regional de Palmas na possibilidade de atender, o Representante 
Fazendário sugere a vista da nulidade, que seja feita novo lançamento em auto de 
infração. Motivo pelo qual é lavrado este novo auto de infração. 

 
 O autuante juntou aos autos cópias do levantamento fiscal, da Conta 

Caixa – Reconstituição, exercícios 2005, 2006, 2007, demonstrativo das omissões 
de saídas constatadas em Levantamento da Conta Caixa, cópia de Levantamento 
da Conta Caixa – suprimentos ilegais, cópias de livros contábeis acostados as fls. 04 
a 63, dos autos. 
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 Insurrecionado comparece o sujeito passivo em pleitear defesa com 

impugnação ao auto de infração no 2015/001479, nos fatos e razões a que alega e 
argumenta. 

 
Que o poder de lançamento de oficio do Fisco sofre limitação 
de ordem temporal, a que se extingue após 5 (cinco) anos, 
contados do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que 
o lançamento poderia ter sido efetuado. Cita o art. 173, inciso I, 
Código Tributário Nacional – CTN, e o descreve verbis. Cita 
entendimento da matéria dos Tribunais Pátrios, seja STJ, e o 
descreve. No presente caso, subsumindo a norma ao fato, 
observa-se que o prazo decadencial iniciou-se e findou-se, com 
muito tempo decorrido no prazo quinquenal estabelecido pela 
norma, na ocorrência do instituto da decadência. Por outro 
lado, uma das formas de extinção do crédito tributário é pela 
decadência, nos preceitos do art. 156, inciso V, do CTN. E que 
nesse contexto pede o impugnante pela nulidade do auto de 
infração, diante do decurso de mais de 5 (cinco) anos, há que 
se reconhecer a nulidade do auto de infração pela decadência. 

 
 O processo é encaminhado a julgadora de primeira instância para sua 

análise e a sentenciar. 
 

 Advém a sentença proferida pela julgadora de primeira instância, 
emitindo o seu relatório dos fatos impugnativos, e nos seus fundamentos de fato e 
de direto pugna que diante dos fatos narrados e da farta documentação juntada aos 
autos, é possível afirmar que a pretensão do Fisco Estadual, nesta reclamação 
tributária vinda do Levantamento Conta Caixa - reconstituição, deve prevalecer, pois 
incabível a aplicação da decadência. 

 
 Logo o crédito tributário constituído em auto de infração é decorrente 

da anulação de outro auto lavrado anteriormente, conforme comprova o Acordão no  
139/2011, e despacho do chefe do CAT, anexo aos autos. 

 
 Neste caso observa-se o disposto no art. 173, inciso II, do CTN, a que 

descreve verbis. Deste modo, não foi ultrapassado o prazo decadencial, pois a 
contagem se iniciou na data que tornou definitiva a decisão do COCRE, no anterior 
processo em auto de infração. 

 
 Entende a sentenciadora, que o impugnante não impugnou no mérito 

deste contencioso, limitando-se a alegar a ocorrência da decadência, já analisada, e 
desta forma não apresentou provas robustas e necessárias para tornar a reclamação 
tributária ineficaz, em vista dos levantamentos fiscais produzidos em evidencias de 
suprimentos de caixa, não comprovados. E que não foram impugnados pela 
autuada. 

 
 Diante do exposto, conhece da impugnação apresentada, nega-lhe 

provimento e julga procedente o auto de infração, condenando a autuada do 
pagamento dos créditos tributários alencados. 

 



Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-908 
Tel: +55 63 3218 1240 | 3218 1202 – Fax: +55 63 3218 1291 - www.sefaz.to.gov.br         Pag3/5 

 Apresenta-se o sujeito passivo, por meio de seu causídico legalmente 
constituído, com seu recurso voluntário, pelos motivos de fato e de direito aduzidos: 

 
Primeiro, descreve em síntese da decisão de 1o grau 
administrativo, e, segundo do direito, que, in causu, o julgador 
administrativo a quo se conteve em fundamentar a decisão da 
manutenção do auto de infração, no indicar o inciso II, do art. 
173, do Código Tributário Nacional, onde, difere o marco inicial 
do direito da Fazenda Publica constituir o crédito tributário. No 
caso concreto, como já dito, o Julgador deveria ter indicado 
qual era o vício formal que teria levado a anulação do auto de 
infração originário e, ainda demonstrado de forma inequívoca 
que tal vicio era de fato formal, já que esse é o ônus que lhe 
cabe para que possa utilizar do inciso II, do art. 173, CTN. 
Requer e pede, seja o recurso voluntário conhecido, e dado 
integral provimento, afim de cassar a decisão recorrida, e por 
consequência anular o auto de infração. 
 

 Encaminhado o processo para manifestação da Representação 
Fazendária, a mesma manifesta pela manutenção da decisão singular e que o 
Conselho conheça do recurso e lhe negue provimento para condenar o sujeito 
passivo ao valor lançado, conforme condenação descrita na instância singular, mais 
as cominações legais. 
   
 
  VOTO 

 
 
O auto de infração em análise refere-se à falta de recolhimento do ICMS 

referente as saídas de mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio. 
 

 Visto, analisado e discutido o presente processo, denota-se que razão 
assiste ao sujeito passivo, uma vez que a infração capitulada no campo 4.13 não se 
relaciona com o ilícito fiscal descrito. Vejamos a descrição do histórico utilizado para 
exigir o ICMS referente as saídas de mercadorias tributadas e não registradas no 
livro próprio: 

 
Deixou de recolher o ICMS na importância de (...), referente as saídas 
de mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio (...), no 
período de (...), conforme foi constatado através do Levantamento 
Conta Caixa, em anexo. (grifo nosso) 

 
 Agora vejamos a descrição da infração: 

 
   Art. 44, inciso III da Lei 1.287/01, c/c art. 41 da Lei 1.287/01. 
  

 Do cotejo dos autos, denota-se que a infração não condiz com a 
descrição do histórico utilizado para exigir o ICMS, uma vez que o art. 44, inciso III 
da Lei 1.287/01 diz respeito a emissão de documento fiscal e não registro em livro 
próprio, como se referiu o autor do procedimento na descrição da infração. Vejamos 
o que diz o artigo 44, inciso III, da Lei 1.287/01: 
 
    Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável: 
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III – emitir, com fidedignidade, documento fiscal correspondente a 
cada operação ou prestação, tributada ou não, inclusive sujeita ao 
regime de substituição tributária, ainda que dispensada a escrituração. 
(grifo nosso) 

 
Assim, entendo que está caracterizada a nulidade do auto de infração por 

erro na determinação da infração, conforme estabelece o art. 28, inciso IV da Lei nº 
1.288/01 com redação dada pela Lei no 3.018/15, a saber: 
 

Art. 28. É nulo o ato praticado: 

IV – com erro na determinação da infração. (Redação dada pela Lei 
3.018 de 30.09.15). 

 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins 

já tem decisões sobre o assunto: 
 

ICMS. AUDITORIA. FALTA DE CLAREZA E PRECISÃO NA 
DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO. NULIDADE – A qualificação da infração 
cometida não condiz com o fato infringente descrito no lançamento 
fiscal. Assim, equívocos praticados pela fiscalização no 
enquadramento da infração constatada maculam a imposição tributária 
e conduzem à sua nulidade. (Acórdão 063/2015, rel. Kellen C. Soares 
Pedreira do Vale, j. 26.02.15). 

 
Por todo o exposto, tem-se que a ocorrência dos equívocos destacados 

vicia a constituição do crédito tributário efetuada pelo Fisco. 
 

Portanto, a luz dos elementos fáticos e jurídicos acima delineados decido 
pela reforma da decisão de primeira instância, e julgo pela nulidade do auto de 
infração no 2015/001479. 

 
 

É como voto. 
 

 
DECISÃO 

 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por unamidade, 

rejeitar a preliminar de decadência, arguida pelo sujeito passivo e por maioria, acatar 
a preliminar de nulidade do auto de infração por erro na infração, arguida pela 
conselheira Kellen C. S. Pedreira do Vale e julgar extinto o processo sem análise do 
mérito. Votos divergentes dos conselheiros Heverton Luiz de Siqueira Bueno e Luiz 
Carlos da Silva Leal. O representante fazendário Rui José Diel fez sustentação oral 
pela fazenda pública estadual e solicitou o refazimento dos trabalhos de auditoria, 
conforme prevê o Regimento Interno. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros, Heverton Luiz de Siqueira Bueno, Maria das Graças V. da S. Veloso, 
Luiz Carlos da Silva Leal, Ricardo Shiniti Konya, Osmar Defante e Kellen C. Soares 
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Pedreira do Vale. Presidiu a sessão de julgamento aos 04 dias do mês de abril de 
2017, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos sete dias do mês de junho de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 

Heverton Luiz de Siqueira Bueno 
Conselheiro Relator 

 
 

Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale 
Conselheira Autora do Voto Vencedor 


