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ACÓRDÃO No: 
REEXAME NECESSÁRIO
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO N
SUJEITO PASSIVO: 

INSCRIÇÃO ESTADUAL N
RECORRENTE: 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. MULTA FORMAL
DESCARACTERIZADA. 
ART 35 DA LEI 1.288/2001 
tributário configura hipótese de insubsistência do lançamento fiscal, ao teor do art. 
142, do CTN; a qualificação d
noticiado no lançamento
descritos na inicial maculam a 
nos termos do art. 35, I, 
REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL NÃO ACOLHIDA. 
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 

 
 

RELATÓRIO 
 

Tratam os autos de reexame necessário em face da sentença de primeira 
instância administrativa, de páginas 281
infração no 2011/001553.

 
Contra Auto Posto de Combustíveis entre Serras Ltda., foi lavrado em 

4/7/2011, o referido auto de infração, de páginas 2 a 6, para constituição do crédito 
tributário no valor de R$
420,00, R$ 420,00, R$ 420,00, R$
R$ 3.753,95, R$ 6.973,05 e R$
respectivamente. 

 
A peça fiscal noticia a aplicação de
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

132/2012 
EXAME NECESSÁRIO No: 3.149 

2011/7070/500021 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/001553 

AUTO POSTO DE COMBUST
SERRAS LTDA  

INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.379.329-8 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

MULTA FORMAL. REEXAME NECESSÁRIO.
 INSUBSISTÊNCIA DO LANÇAMENTO. 

ART 35 DA LEI 1.288/2001 – A falta de caracterização da exigibilidade do crédito 
tributário configura hipótese de insubsistência do lançamento fiscal, ao teor do art. 

; a qualificação da infração cometida diversa do fato infring
noticiado no lançamento tributário e a ausência de elementos probatórios dos fatos 
descritos na inicial maculam a exigência tributária e conduzem a sua improcedência, 
nos termos do art. 35, I, d, e IV, da Lei 1.288/2001. MANIFESTAÇÃO DO 
REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL NÃO ACOLHIDA. 
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 

Tratam os autos de reexame necessário em face da sentença de primeira 
instância administrativa, de páginas 281 a 286, que julgou improcedente o auto de 

2011/001553. 

Contra Auto Posto de Combustíveis entre Serras Ltda., foi lavrado em 
4/7/2011, o referido auto de infração, de páginas 2 a 6, para constituição do crédito 
tributário no valor de R$ 30.117,34, composto pelos valores de R$

420,00, R$ 1.400,00, R$ 865,63, R$ 8.186,57, R$
6.973,05 e R$ 4.948,81, correspondentes aos itens 4.1 a 14.1, 

A peça fiscal noticia a aplicação de multa formal por: 

3.753, de 13 de novembro de 2012 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ENTRE 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

. REEXAME NECESSÁRIO. INFRAÇÃO 
DO LANÇAMENTO. ART. 142 DO CTN. 

A falta de caracterização da exigibilidade do crédito 
tributário configura hipótese de insubsistência do lançamento fiscal, ao teor do art. 

infração cometida diversa do fato infringente 
a ausência de elementos probatórios dos fatos 

e conduzem a sua improcedência, 
MANIFESTAÇÃO DO 

REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL NÃO ACOLHIDA. 
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. UNÂNIME. 

Tratam os autos de reexame necessário em face da sentença de primeira 
a 286, que julgou improcedente o auto de 

Contra Auto Posto de Combustíveis entre Serras Ltda., foi lavrado em 
4/7/2011, o referido auto de infração, de páginas 2 a 6, para constituição do crédito 

34, composto pelos valores de R$ 420,00, R$ 
8.186,57, R$ 2.309,33, 

4.948,81, correspondentes aos itens 4.1 a 14.1, 
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a) “INFORMAR [...] OS VALORES DE VENDA NO LIVRO FISCAL DE 
SAÍDA, 12 GIAMS E A DIF INFORMAÇÃO ERRADA DEVIDO A DUPLICAÇÃO DAS 
VENDAS NAS NOTAS FISCAIS D-1 E M-1 COM ECF.”, durante os exercícios de 
2006 a 2009, relativamente aos itens 4.1 a 8.1; 

 
b) “OMISSÃO DE REGISTRO DE SAÍDA DE ÁLCOOL [...], GASOLINA 

[...] E DIESEL [...], CONFORME FOI CONSTATADO POR MEIO DO 
LEVANTAMENTO ESPECÍFICO DE MERCADORIAS”, durante os exercícios de 
2007 e 2008 relativamente aos itens 9.1 e 10.1. 

 
A exigência fiscal consigna também que o contribuinte deverá recolher ao 

Tesouro Estadual as importâncias descritas nos itens 11.1, 13.1 e 12.1 referentes à 
constatação de omissão de registro de saída gasolina c e óleo diesel durante os 
exercícios de 2009 e 2010. 

 
As infrações constatadas se encontram amparadas no art. 44, II, VII e 

VIII, combinado com o art. 45, IX, ambos, da Lei 1.287, de 28 de dezembro de 2001, 
e as penalidades sugeridas, as dos arts. 48, III, b e d, 50, IX, c, todos da precitada 
Lei, de acordo com o exercício e a irregularidade apurada. 

 
A notificação do lançamento foi efetuada, em 18/7/2011, por via postal, 

mediante aviso de recebimento, AR, de página 82, nos termos do inciso I do art. 22 
da Lei 1.288, de 28 de dezembro de 2001. 

 
Inconformada, a autuada, no prazo e na forma legal, apresenta 

impugnação, de páginas 84 a 92, com os seguintes argumentos: 
 
1 – Que “todos os lançamentos ditos em “duplicidade” pelo auditor, 

referem-se a notas fiscais emitidas e acompanhadas de Cupom Fiscal e foram 
efetuados sob o CFOP 5929, que abriga a seguinte situação: “lançamento efetuado 
em decorrência de emissão de documento fiscal relat ivo à operação ou 
prestação também registrada em equipamento emissor de cupom fiscal 
(ECF).”” 

 
2 – Que esse procedimento obedece ao disposto nos arts. 248 e 363, do 

Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 2.912, de 29 de dezembro de 2006, 
transcritos na impugnação. 

 
3 – Relativamente à omissão de álcool, gasolina, gasolina c e óleo diesel, 

a impugnante aponta em cada autuação os diversos erros cometidos pelo autuante 
durante a elaboração dos procedimentos de auditoria, tais como: lançamentos 
equivocados de produtos, de quantidades e de valores constantes de várias notas 
fiscais, falta de inclusão de notas fiscais, erros de transcrição de dados de 
inventários inicial e final. 

 
4 – Que não foi considerada a perda de 0,6% admitida pela Agência 

Nacional do Petróleo – ANP, por motivo de evaporação, prevista pela Portaria DNC 
26, de 13/11/1992. 

 
É oportuno salientar que a impugnante faz juntada de cópias dos livros de 

registro e apuração do ICMS de 2006 a 2010, de páginas 99 a 243, do livro de 
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registro de inventário de mercadorias existentes em 31/12/2010, de páginas 244 a 
247, de diversos documentos fiscais, de páginas 248 a 261, e do livro de 
movimentação de combustíveis – LMC, relativo ao período de 1o/1/2010 a 
21/9/2010, de páginas 262 a 277. 

 
Por fim, requer a improcedência do auto de infração pelas razões 

expostas, para julgá-lo insubsistente e determinando o seu arquivamento. 
 
O julgador monocrático, por meio do Despacho no 108/2011 – CAT/CAR., 

de página 278, retorna o processo ao autor do procedimento para esclarecimento 
sobre as alegações da impugnação. 

 
Em manifestação de páginas 279 e 280, o autuante informa que “em 

relação as alegações feitas aos itens 4 a 8, entendo serem meramente protelatórios” 
e ratifica que “a obrigatoriedade do registro não implica em registro contábil em 
duplicidade [...]”.  

 
Em relação aos itens 9 a 14, confirma, sucintamente, que “as provas 

apresentadas [...] demonstram equívocos na elaboração do levantamento 
específico”. Com essa explicação, recomenda a procedência dos itens 4 a 8 e a 
improcedência dos itens 9 a 14 do referido auto de infração. 

 
Sobreveio a decisão de primeira instância que julgou improcedente o auto 

de infração em litígio. Entendeu o sentenciante que “Os contextos não são explícitos 
quanto as infrações denunciadas e apuradas via levantamento  impróprio cuja 
finalidade é para apurar outro tipo de infração”.  

 
Fundamentou ainda que “Os valores reclamados também não coadunam 

com a infração denunciada bem como com a tipificação lavrada em cada auto de 
infração, não veio a origem dos créditos tributários cuja base de cálculo originou as 
reclamações narradas”.  

 
Acrescenta ainda que “O autor do lançamento quando solicitado, não se 

manifestou de forma coerente e combateu a defesa de forma eficaz, sendo singelo 
demais, trazendo aos autos a insegurança dos restantes dos créditos reclamados 
[...]”. E concluiu afirmando que a Fazenda Pública não conseguiu demonstrar o seu 
direito de cobrar a multa formal relativa aos contextos 4.1 a 8.1 do referido auto de 
infração. 

 
O representante da Fazenda Pública Estadual, art. 5o, III, a, da Lei 

1.288/2001, por meio do PARECER REFAZ Nº 078/2012 – HLSB, de páginas 287 a 
293, manifesta-se para conhecer da impugnação, negar-lhe provimento parcial e 
reformar a sentença proferida em primeira instância para julgar procedente em parte 
o auto de infração, relativamente aos campos 4.11 a 8.11 e pela improcedência, os 
campos 9.11 a 14.11. 

 
A notificação da sentença e do mencionado parecer foi efetuada, em 

9/8/2012, por ciência direta, mediante intimação, de página 300, nos termos do 
inciso III, do art. 22, da Lei 1.288/2001. 
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Em 11 de setembro de 2012 foi lavrado o termo de perempção, de página 
301, bem como, o termo de Cobrança Administrativa Amigável – CADA, de página 
302, o qual foi entregue ao contribuinte, em 18/9/2012, por via postal, mediante 
aviso de recebimento, AR, de página 303. 

 
Contra o PARECER REFAZ No 078/2012 – HLSB foi interposto, em 

21/9/2012, recurso voluntário, de páginas 305 a 309, através do qual a recorrente 
basicamente ratifica as razões vertidas com a inicial, requerendo que seja mantida a 
decisão proferida pelo julgador de primeira instância, relativamente à improcedência 
dos itens 4.1 a 8.1 do auto de infração em comento. 

 
É, em síntese, o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 

O reexame necessário preenche os requisitos para a admissibilidade, nos 
termos do parágrafo único do art. 58, da Lei 1.288/2001. Dele, portanto, tomo 
conhecimento. 

 
A questão versa sobre a imposição de multa formal por informação 

indevida em documentos fiscais, bem como, a constatação de falta de recolhimento 
de ICMS decorrente de omissão de registro de aquisição de mercadorias, neste 
caso, óleo diesel e gasolina c.  

 
O sentenciante traçou a tese de suas razões decisórias sob a ótica da 

improcedência da exigência fiscal por entender que a Fazenda Pública Estadual não 
conseguiu demonstrar o seu direito de cobrar a multa formal noticiada nos itens 4.1 
a 8.1 do auto de infração. 

 
Relativamente ao lançamento dos créditos tributários consignados nos 

itens 9.1 a 14.1, assinala que o próprio autuante simplesmente pede a sua 
improcedência quando se manifestou nos autos. 

 
Mediante esses argumentos, decidiu pela improcedência do auto de 

infração no 2011/001553, recorrendo de sua decisão nos termos da alínea f, do 
inciso IV, do art. 56 e parágrafo único, do art. 58, ambos, da Lei 1.288/2001. 

 
Posto isso, verifica-se que a controversa se resume tão somente ao 

lançamento do crédito tributário decorrente da aplicação de multa formal nos termos 
já anteriormente expressos, consignada nos itens 4.1 a 8.1, respectivamente, cuja 
hipótese, noticiada na peça fiscal, foi reproduzida de forma parcial no relatório, com 
a supressão apenas dos valores autuados. 

 
Como consequência, as irregularidades encontradas possibilitaram a 

lavratura do auto de infração em litigio. 
 
Por outro lado, o exame das informações constantes dos documentos 

anexados aos autos, de páginas 7 a 25, os quais subsidiam a presente exigência 
tributária, não permite certificar a ocorrência de infração vislumbrada pelo autuante. 
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A par dessa constatação, considero necessária a discriminação dos 

referidos documentos para facilitar a abordagem da pretensão do Fisco, com a 
devida caracterização de cada espécie. Assim, na sequência em que estão 
acostados aos autos, temos: 

 
1 – Documentos de Informações Fiscais – DIF, relativos aos exercícios de 

2007 a 2010, de páginas 7, 11, 16 e 22. 
 
O referido documento é uma declaração que contém um conjunto de 

informações econômicas que devem ser fornecidas anualmente, via internet, à base 
de dados do Sistema Integrado de Administração Tributária, SIAT, pelas empresas 
regularmente inscritas no cadastro de contribuintes do ICMS da Secretaria da 
Fazenda, previsto pelo art. 220, do Regulamento do ICMS, RICMS, aprovado pelo 
Decreto 2.912, de 29 de dezembro de 2006. 

 
Por se tratar de uma obrigação tributária, o art. 232, da referida norma, 

estabelece que a sua entrega deva ocorrer até o dia 28 de fevereiro do ano seguinte 
ao período declarado. 

 
2 – Levantamentos Comparativos Contábil-Fiscal referentes aos 

exercícios de 2006 a 2010, de páginas 9, 13, 20, 24 e 15. 
 
Trata-se de um procedimento de auditoria que utiliza uma planilha de 

cálculo para verificar a regularidade das operações escrituradas nos livros fiscais 
comparativamente aos registros efetuados nos livros contábeis pelos contribuintes. 

 
3 – Demonstrações do Resultado do Exercício – DRE, correspondentes 

aos exercícios de 2006 a 2010, constantes das páginas 10, 14, 19, 21 e 25. 
 
Trata-se de uma demonstração contábil, prevista pelo art. 187, da Lei 

6.404, de 15 de dezembro de 1976, que tem por objetivo apresentar, de forma 
estruturada, a situação financeira de uma empresa em um determinado período. 

 
Esses são, em síntese, os elementos probantes que embasam a 

exigência tributária, e por meio dos quais o autuante procura demonstrar a 
irregularidade cometida pela autuada com a indicação da multa formal ora imposta. 

 
Mediante a breve caracterização de cada documento, passo a sua 

análise. De imediato, pode concluir-se que as informações neles expressas não 
possuem vínculo com os fatos noticiados na inicial, por isso, são documentos 
inadequados para constituir elementos de prova para a espécie. 

 
Não é possível enxergar neles nenhuma convergência de dados que 

possa relacioná-los com as circunstâncias apontadas pela autoridade lançadora na 
constituição do crédito tributário. 

 
Não obstante, a sumaríssima descrição contida nos itens 4.1 a 8.1, do 

auto de infração em litígio, não permite a compreensão da sistemática levada a 
efeito pela autoridade fiscal para acreditar que se trata realmente de ato irregular 
que sujeita o contribuinte à imposição de multa por infringência à norma tributária. 
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Via de regra, documentos sem vinculação com os fatos narrados, além de 

não constituir objeto de prova, podem induzir a análise equivocada da matéria em 
apreciação. 

  
Assim, a presença das citadas inexatidões, inquestionavelmente, dá 

causa à improcedência do lançamento por defeito material, como já dito, pela 
divergência entre os elementos que compõem o libelo basilar, cuja harmonia é 
indispensável à correta configuração desse ato jurídico-administrativo. 

 
Na verdade, o fato é que a leitura da narração contida na peça inicial é 

imprecisa e insuficiente ao ponto de não permitir o entendimento do relato nela 
apontado. 

  
E nessa hipótese, não há elementos sólidos, nos autos, necessários à 

formação de convencimento de que os valores dos créditos tributários ora exigidos 
decorrem de ato infringente à legislação tributária. 

 
Por isso, 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. Vejamos: 

 
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa 
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o 
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do 
fato gerador da obrigação correspondente , determinar a matéria 
tributável , calcular o montante do tributo devido , identificar o 
sujeito passivo e sendo caso, propor a aplicação da penalidade 
cabível. (original sem grifo) 

 
Desse modo, pode-se entender que os elementos contidos no processo 

são insuficientes para a formação da livre convicção de que o sujeito passivo tenha 
cometido a irregularidade a ele imputada, mediante a evidente carência de provas 
que não habilita a reconhecer como válido o procedimento fiscal adotado, uma vez 
que não está devidamente motivado e levado a efeito o lançamento fiscal, nos 
termos dos dispositivos do art. 35, 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; 
 
d) o dispositivo legal infringido; 
 
e) a sugestão da penalidade aplicável; 
[...] 
 
IV – contém em anexo todos os demonstrativos do crédito tributário e 
os documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar. 
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Nessa direção, somente a narração clara, objetiva e segura dos fatos e o 
conjunto dos documentos fiscais que deram origem ao montante do valor exigido 
nos itens 4.11 a 8.11 permitiriam o convencimento das ocorrências descritas na 
inicial. 

 
Por outro lado, o fato infringente abordado nos autos está qualificado nos 

dispositivos transcritos a seguir, os quais não guardam consonância direta com as 
circunstâncias relatadas. 

 
Vejamos, então, o teor dos respectivos artigos da Lei no 1.287/2001: 
 

Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável: 
[...] 
 
II – escriturar nos livros próprios, com fidedignidade e nos prazos 
legais, as operações ou prestações que realizar, ainda que 
contribuinte substituto ou substituído; 
 
Art. 45. É vedado ao contribuinte e ao responsável: 
 
IX – preencher documentos fiscais com omissões, incorreções, 
rasuras ou de forma ilegível; 

 
Inclusive, a própria sugestão da penalidade, imputada as supostas 

infrações cometidas pela autuada, prevista na alínea c do inciso IX do art. 50 da 
precitada lei, é passível de certificação, haja vista a incompreensão da metodologia 
adotada pela autoridade fiscal e a falta de objetividade da narrativa dos fatos na 
peça inicial. 

 
Assim expressa a citada norma: 
 

Art. 50. A multa prevista no inciso II do art. 47 será aplicada, na 
forma a seguir, em moeda nacional, cumulativamente com o 
pagamento do imposto devido, se for o caso: 
 
IX – R$ 100,00 por: (Redação dada pela Lei 2.253 de 16.12.09). 
 
Redação Anterior: (1) Lei 1.287 de 28.12.01. 
IX – R$ 30,00 por: 
 
[...] 
 
c) livro, por período de apuração, na escrituração de livros fiscais ou 
contábeis de forma irregular, ilegível, com rasuras, incorreções, ou, 
em desacordo com a legislação tributária; (Redação dada pela Lei 
2.006 de 17.12.08). 

 
Com efeito, razão não assiste ao julgador monocrático. 
 
Motivo pela qual a ação fiscal reveste-se de imperfeição que implica a sua 

improcedência, em virtude dos lapsos destacados. 
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À conta das razões de fato e de direito apresentadas, nego provimento ao 
reexame necessário para confirmar a decisão singular por seus próprios e jurídicos 
fundamentos. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 

unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração no 2011/001553 e absolver o sujeito passivo 
da imputação que lhe faz nos valores de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), R$ 
420,00 (quatrocentos e vinte reais), R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), R$ 
420,00, (quatrocentos e vinte reais), R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), R$ 
865,63 (oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e três centavos), R$ 
8.186,57(oito mil e cento e oitenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), R$ 
2.309,33 (dois mil e trezentos e nove reais e trinta três centavos), R$ 3.753,95 (três 
mil e setecentos e cinquenta e três reais e noventa e cinco centavos), R$ 6.973,05 
(seis mil e novecentos e setenta e três reais e cinco centavos), R$ 4.948,81 (quatro 
mil e novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e um centavos), referentes aos 
campos 4.11 a 14.11, respectivamente. O representante fazendário Heverton Luiz 
de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela fazenda pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Deides Ferreira Lopes, Luiz Carlos da Silva 
Leal, Fernanda Teixeira Halum e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 23 dias do mês de outubro de 2012, o conselheiro Edson Luiz 
Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 12 dias do mês de novembro de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Deides Ferreira Lopes 
Conselheiro Relator 


