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ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS 

POR INTERMÉDIO DE NOTAS FISCAIS NÃO INFORMADAS NO RELATÓRIO 
SINTEGRA. FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS EXERCÍCIOS AUTUADOS. 
NULIDADE – É nulo o auto de infração que descumpre o estabelecido em legislação 
que regula o procedimento administrativo tributário.

 
ICMS. MULTA FORMAL. NÃO ESCRITURAÇÃO NO LIVRO PRÓPRIO 

NO PRAZO LEGAL DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS POR INTERMÉDIO DE 
NOTAS FISCAIS NÃO INFORMADAS NO RELATÓRIO SINTEGRA. FALTA DE 
INDIVIDUALIZAÇÃO DOS EXERCÍCIOS 
de infração que descumpre o estabelecido em legislação que regula o procedimento 
administrativo tributário. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A empresa foi autuada em quatro campos. No campo 4, deverá recolher 
ao Tesouro Estadual a importância de R$ 3.049,62 (três mil e quarenta e nove reais 
e sessenta e dois centavos), referente ao ICMS Substituição Tributária, sobre 
mercadorias adquiridas por intermédio das notas fiscais constantes do levantamento 
especial – relatório de notas SINT
10/05/2005 a 23/11/2007.

 
No campo 5, deverá recolher ao Tesouro Estadual a importância de R$ 

2.642,62 (dois mil, seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos), 
referente à multa formal pela não esc
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sobre mercadorias adquiridas por intermédio das notas fiscais constantes do 
levantamento especial – relatório de notas SINTEGRA destinatário relativo ao 
período de 10/05/2005 a 23/11/2007. 

 
No campo 6, deverá recolher ao Tesouro Estadual a importância de R$ 

125,08 (cento e vinte cinco reais e oito centavos), referente ao ICMS diferencial de 
alíquota sobre mercadorias adquiridas por intermédio das notas fiscais constantes 
do levantamento especial - relatório de notas SINTEGRA destinatário relativo ao 
período de 05/08/2005 a 22/07/2008. 

 
No campo 7, deverá recolher ao Tesouro Estadual a importância de R$ 

250,16 (duzentos e cinqüenta reais e dezesseis centavos), referente à multa formal 
pela não escrituração no livro próprio e no prazo legal sobre mercadorias adquiridas 
por intermédio das notas fiscais constantes do levantamento especial - relatório de 
notas SINTEGRA destinatário relativo ao período de 05/08/2005 a 22/07/2008. 

 
A autuada foi intimada por ciência direta, apresentou impugnação 

tempestiva alegando, em síntese, que as notas fiscais nº 346730 laboratório Teuto 
Brasileiro S/A teve suas mercadorias recusadas e foi emitida a nota fiscal de 
devolução de no 347532. 

 
Alega também, que a nota fiscal no 26298 Mindway Intern. Lab. Ltda., por 

erro da pessoa responsável pelo lançamento nos livros fiscais, deixou de ser 
registrada a entrada no estoque, consequentemente foram feitas as saídas das 
notas fiscais com todos os procedimentos legais. 

 
Ao final, pede para serem excluídos da base de cálculo os valores das 

notas fiscais apontadas e justificadas, e também levar em conta o parcelamento e 
pagamento espontâneo do imposto apurado, deduzindo os valores das multas 
formais. 

 
Em despacho de fls. 93, a julgadora remete os autos à origem para 

saneamento, sendo lavrado termo de aditamento de folhas 97/99 individualizando as 
autuações por exercícios. 

 
Devidamente intimado do termo de aditamento o sujeito passivo não se 

manifestou. 
 
A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 

provimento parcial e julgou o auto de infração procedente em parte, condenando o 
sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 1.284,38, 
R$ 1.175,25, R$ 101,64 e R$ 203,28 relativos à parte dos campos 4 a 7 
respectivamente, todos os valores acrescidos das cominações legais. 

 
A julgadora monocrática julgou extinto pela decadência os valores de R$ 

444,61, R$ 377,43, R$ 23,44 e R$ 46,88, relativos aos campos 4 a 7, 
respectivamente, e julgou improcedente os valores de R$ 1.320,63 e R$ 1.089,94, 
relativos à parte dos campos 4 e 5, respectivamente. 

 
O Representante Fazendário, em sua manifestação recomendou a 

manutenção da sentença monocrática. 
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Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 

parecer da Representação Fazendária o sujeito passivo não se manifestou. 
 
Em despacho de fls. 135 o chefe do Contencioso Administrativo Tributário 

considerando que o sujeito passivo não apresentou recurso voluntário quanto à 
parte condenada e nem quanto aos valores extintos pela decadência, sendo que 
estes últimos não atingem o valor de alçada, e que os valores de R$ 1.320,63 (parte 
do campo 4.11) e R$ 1.089,94 (parte do campo 5.11) considerados inexigíveis, e 
que são superiores ao valor de alçada, fica o feito sujeito ao duplo grau de 
jurisdição, nos termos do parágrafo único, do art. 58, da Lei 1.288/2001. 

 
É o Relatório. 
 

VOTO 
 

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

Tributária, multa formal pela não escrituração no livro próprio e no prazo legal, e 
ICMS diferencial de alíquota, relativo a aquisição de mercadorias em que as notas 
fiscais não foram informadas no relatório SINTEGRA do destinatário, constantes nos 
campos 4 a 7 dos autos. 

 
No entanto, encontra-se em julgamento, conforme despacho do chefe do 

Contencioso Administrativo Tributário (fls.135), apenas parte dos campos 4 e 5 do 
auto de infração, por estarem definitivamente julgados os demais valores em razão 
da não apresentação de recurso voluntário da parte condenada em primeira 
instância, e por não ter atingido o valor de alçada a parte absolvida julgada 
decadente. 

 
Visto, analisado e discutido os autos foi possível constatar que o auto de 

infração em epígrafe está dotado de nulidades, o que impediu a análise do mérito. 
 
Notemos que o histórico do auto de infração, em todos os campos não há 

a individualização dos exercícios, em um mesmo campo encontra-se três exercícios 
autuados. 

 
Observando esse equívoco da autoridade autuante, a julgadora de 

primeira instância retorna os autos a origem para saneamento, uma vez que em 
todos os contextos lançados o período de referência abrange mais de um exercício. 

 
O autor do procedimento se manifesta às fls.97/99 dos autos, no entanto 

ele apenas descrimina os valores supostamente devidos por exercício, não 
individualizando os contextos por período de autuação. 

 
Notemos que a não individualização dos campos por exercício é causa de 

nulidade do auto de infração, pois fere o art. 35, § 2o da Lei 1.288/01, in verbis: 
 

Art.35. O Auto de Infração: 
 
§ 2o Quando mais de uma infração for atribuída ao mesmo sujeito 
passivo ou responsável, as exigências poderão ser formuladas em 
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um só instrumento, desde que alcance e individualize todas as 
infrações, tributos e exercícios. 

 
Desta forma, não resta dúvidas de que o presente auto de infração 

descumpriu a legislação que regula os procedimentos administrativos tributários, 
devendo ser reformada a decisão de primeira instância e julgado nulo o auto de 
infração. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 

unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do auto de infração, arguida pela 
conselheira relatora, por não individualizar os exercícios relativos às reclamações 
tributárias indicadas nos campos 4, 5, 6 e 7 conforme determina o art. 35, § 2o, da 
Lei 1.288/2001, e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. O Senhor Rui 
José Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública e sugeriu o refazimento dos 
trabalhos de auditoria, conforme prevê o Regimento Interno. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker, 
Deides Ferreira Lopes e Luiz Carlos da Silva Leal. Presidiu a sessão de julgamento 
aos 09 dias do mês de outubro de 2012, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 16 dias do mês de novembro de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Fernanda Teixeira Halum 
Conselheira Relatora 


