
Publicação no Diário Oficial no 3.581, 05 de março de 2012

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 021/2012
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.111
PROCESSO No: 2010/6040/503229
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/001987
SUJEITO PASSIVO: SUPERMERCADO ATACADO DE PRODUTOS

ALIMENTÍCIOS VALLE VERDE LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.407.490-2
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS. MULTA FORMAL. FALTA DE REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE 
ENTRADA. ERRO NA TIPIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO COMETIDA – É nula a 
exigência tributária, cuja tipificação da infração cometida não se relaciona com o 
histórico dos fatos tidos como infringidos.

RELATÓRIO

O contribuinte foi autuado nos campos 4, 5 e 6, na importância de R$ 
12.378,91 (doze mil, trezentos e setenta e oito reais e noventa e um centavos), R$ 
13.329,54 (treze mil, trezentos e vinte e nove reais, cinquenta e quatro centavos) e 
R$ 1.762,36 (mil, setecentos e sessenta e dois reais e trinta e seis centavos), 
respectivamente, referente à multa formal pela ausência de registro nos livros fiscais 
próprios, de aquisições de mercadorias aglutinadas no Código Fiscal de Operação e 
Prestação – CFOP (5101, 5102, 6101e 6102), listadas em relatório de Nota Fiscal 
Eletrônica – NF-e, emitidas e armazenadas eletronicamente, de existência apenas 
digital, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e 
autorização de uso pela administração tributária da unidade federada do contribuinte
antes da ocorrência do fato gerador, conforme relatório dos fornecedores e livros 
fiscais da autuada, em anexo. 

O sujeito passivo ao ser intimado via direta, comparece aos autos 
apresentando impugnação tempestiva (fls.309/314), alegando que foram 
consideradas notas fiscais não recebidas pela empresa e que existem notas fiscais 
faturadas em dezembro de 2009, mas foram recebidas em janeiro de 2010, lançadas 
de forma correta no período de janeiro, alegando também que o art. 153 não se 
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relaciona com a infração supostamente constatada, faz juntada de livro fiscal de 
entradas, relação de notas fiscais lançadas em janeiro e relação de notas fiscais não 
recebidas, que não entraram no estabelecimento.

A julgadora de primeira instância, em despacho às fls. 329, solicita que o 
processo retorne à Agência de Atendimento de origem, para que faça juntada do 
instrumento procuratório do advogado.

Tendo retornado o processo, a julgadora de primeira instância verifica que 
os artigos tipificados como infração não se relacionam com os ilícitos fiscais 
descritos, e em novo despacho às fls. 335/336, solicita a remessa dos autos à 
Delegacia Regional de Palmas, para que o autor do procedimento, ou seu substituto,
reveja as infrações tipificadas nos campos 4.13, 5.13 e 6.13, e manifeste-se sobre as 
alegações da impugnante, lavrando termo de aditamento com as alterações 
advindas.

O autor do procedimento, às fls. 338/339, elabora termo de aditamento, 
corrigindo os seguintes campos:

Campos (4.13, 5,13 e 6.13) – Altera a combinação da infração original 
com o art. 153-A e 247, ambos de Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto no

2.912/2006.

Campo 4.11 – Altera o valor originário do imposto, para R$ 6.778,69 (seis 
mil, setecentos e setenta e oito reais e sessenta e nove centavos).

Depois de intimado o contribuinte e decorrido o prazo legal, em 
13/09/2011, é lavrado termo de não manifestação às fls. 344.

Em 03/10/2011, a autuada comparece aos autos às fls. 345/346, 
afirmando que não há previsão legal específica para retificação de auto de infração 
após notificação do sujeito passivo e, portanto, o auto de infração deve ser anulado 
por estar eivado de vícios.

Não obstante, caso não seja este o entendimento, é impossível aplicar a 
revelia, uma vez que já consta nos autos impugnação apresentada tempestivamente 
às fls. 309/314, devendo ser apreciada sob pena de violação do devido processo 
legal.

A julgadora de primeira instância, às fls. 349/350, não aprecia a peça 
defensória anexada às fls. 345/346, por ter sido apresentada fora do prazo legal, 
conhecendo como tempestiva a impugnação às 309/314, relata que a impugnante 
alega que alguns dos documentos fiscais incluídos no levantamento não foram 
recebidos pela empresa e que o art. 153 não se relaciona com a infração 
supostamente constatada.

Como no processo não foram anexadas as notas fiscais relacionadas em 
planilhas e estas por si só, não servem para corroborar os ilícitos descritos na inicial, 
entende que está caracterizado o cerceamento ao direito de defesa do contribuinte, 
pela falta de documentos comprobatórios do ilícito, declarando nulo o auto de 
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infração, sem julgamento de mérito, submetendo a decisão à apreciação do 
Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais.

Notificada da decisão de primeira instância via postal às fls. 353 e por 
edital às fls. 354, a impugnante não se manifesta.

A Representação Fazendária, em parecer às fls. 357/359, recomenda 
para manter a sentença proferida em primeira instância que julgou pela nulidade do 
auto de infração sem julgamento de mérito, sugerindo nova auditoria, para que os 
trabalhos possam ser refeitos.

VOTO

A presente lide configura-se na autuação no campo 4, 5 e 6, em multa 
formal pela ausência de registro nos livros fiscais próprios, das aquisições de 
mercadorias aglutinadas no Código Fiscal de Operações e Prestações – CFOP 
(5101, 5102, 6101, 6102), listadas em relatório de Nota Fiscal Eletrônica – NF-e.

A recorrente em sua defesa alega, entre outros fatos, que a infração
imputada não se relaciona com a infração supostamente constatada, em especial o 
art. 153, do Regulamento do ICMS. 

Ciente de tais fatos, a julgadora de primeira instância solicitou à 
autoridade autuante a retificação das irregularidades, apontadas pela impugnante.

Acontece que após sua correção, a infração apontada não se coaduna 
com os fatos narrados no auto de infração, ficando especificado o art. 153, alínea “a”
e art. 247 do mesmo Regulamento, cujo teor é o seguinte:

Art. 153-A. Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55, é o documento 
emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, 
com o intuito de documentar operações e prestações, cuja validade 
jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e pela 
autorização de uso, antes da ocorrência do fato gerador. (Ajuste 
SINIEF 07/05) (Redação dada pelo Decreto 3.310, de 03.03.08).
...............................................................................................................

Art. 247. O Livro Registro de Entradas, modelos 1 ou 1-A, destina-se 
à escrituração do movimento de entradas de mercadorias, a qualquer 
título no estabelecimento, bem como para registro de utilização de 
serviços de transportes e de comunicação (Convênio SINIEF s/no, de 
15 de dezembro de 1970).

Porém, entendo que o autor da peça básica, embora tenha retificado os 
artigos citados como infracional por termo de aditamento, estes nada tem haver com 
o fato em si, por não serem infracionais, mas apenas uma condicionante.

Desta forma, ficou prejudicada a exigência tributária, uma vez que não 
indicou de forma correta a infração cometida pela recorrente.
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Diante do exposto, em reexame necessário, voto pela confirmação da 
decisão de primeira instância, para julgar nulo o auto de infração no 2010/001987, 
sem julgamento de mérito.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 
presente processo, por unanimidade, em reexame necessário, acolher a preliminar 
de nulidade do auto de infração de no 2010/001987, por erro na tipificação da 
infração cometida, arguida pelo conselheiro relator e julgar extinto o processo sem 
julgamento de mérito. O Sr. Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública e sugere que seja refeito os trabalhos de auditoria conforme 
prevê o Regimento Interno. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Luiz Carlos da Silva Leal, Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker e Deides
Ferreira Lopes. Presidiu a sessão de julgamento aos 06 dias do mês de fevereiro de 
2012, o conselheiro Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, ao 1o dia do mês de março de 2012.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

Luiz Carlos da Silva Leal
Conselheiro Relator


