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ACÓRDÃO No: 
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PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO N
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INSCRIÇÃO ESTADUAL N
RECORRENTE: 
 
 
EMENTA 

 
 
ICMS. MULTA FORMAL. AUDITORIA.

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
operação de aquisição de mercadoria configura infração à legislação tributária, o que 
impõe ao Fisco a aplicação de multa formal ao infringente por descumprimento de 
obrigação acessória, prevista no art. 44
confirmada pela própria autuada em procedimento semelhante ao adotado pelas 
autoridades autuantes. 
PÚBLICA ESTADUAL NÃO ACOLHIDA.
 
 
RELATÓRIO 

 
 
Tratam os autos de reexame 

instância administrativa, de páginas 111 a 112, que julgou nulo o auto de infração n
2010/002185, de páginas 2 e 3.

 
Contra a Coop. dos Prod. de Arroz da Lagoa 

5/10/2010, o precitado aut
valor de R$ 32.220,21 (trinta e dois mil e duzentos e vinte reais e vinte e um 
centavos), correspondente ao exercício de 2005.

 
A peça fiscal noticia que o contribuinte “

de entradas, notas fiscais de aquisição de arroz [...] conforme está demonstrado no 
levantamento específico [...]
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

043/2013 
EXAME NECESSÁRIO No: 3.174 

2010/6190/500268 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/002185 

COOP. DOS PROD. DE ARROZ DA LAGOA 
COOPERLAGO  

INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.063.458-0 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. MULTA FORMAL. AUDITORIA. REEXAME NECESSÁRIO.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – A falta de registro de 
operação de aquisição de mercadoria configura infração à legislação tributária, o que 

a aplicação de multa formal ao infringente por descumprimento de 
obrigação acessória, prevista no art. 44, inciso II, da Lei 1.287/2
confirmada pela própria autuada em procedimento semelhante ao adotado pelas 
autoridades autuantes. MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA 

NÃO ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA

Tratam os autos de reexame necessário em face sentença da primeira 
instância administrativa, de páginas 111 a 112, que julgou nulo o auto de infração n
2010/002185, de páginas 2 e 3. 

Contra a Coop. dos Prod. de Arroz da Lagoa - Cooperlago foi lavrado, em 
5/10/2010, o precitado auto de infração para constituição do crédito tributário no 

32.220,21 (trinta e dois mil e duzentos e vinte reais e vinte e um 
centavos), correspondente ao exercício de 2005. 

A peça fiscal noticia que o contribuinte “Deixou de lançar no livro reg
de entradas, notas fiscais de aquisição de arroz [...] conforme está demonstrado no 
levantamento específico [...]”. 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

COOP. DOS PROD. DE ARROZ DA LAGOA – 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

REEXAME NECESSÁRIO. 
A falta de registro de 

operação de aquisição de mercadoria configura infração à legislação tributária, o que 
a aplicação de multa formal ao infringente por descumprimento de 

da Lei 1.287/2001. In casu, 
confirmada pela própria autuada em procedimento semelhante ao adotado pelas 

MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA 
SENTENÇA REFORMADA. UNÂNIME. 

necessário em face sentença da primeira 
instância administrativa, de páginas 111 a 112, que julgou nulo o auto de infração no 

Cooperlago foi lavrado, em 
o de infração para constituição do crédito tributário no 

32.220,21 (trinta e dois mil e duzentos e vinte reais e vinte e um 

Deixou de lançar no livro registro 
de entradas, notas fiscais de aquisição de arroz [...] conforme está demonstrado no 
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A infração tributária se encontra amparada nos arts. 44, II, e 41, I, § 1o, e 
a penalidade sugerida, a do art. 50, IV, c, todos, da Lei 1.287, de 28 de dezembro de 
2001. 

 
A notificação do lançamento foi efetuada, em 6/10/2010, por via postal, 

mediante aviso de recebimento - AR, de página 26, nos termos do art. 22, I, da Lei 
1.288, de 28 de dezembro de 2001. 

 
Insatisfeita, a autuada, no prazo e na forma prevista na legislação, 

apresenta impugnação ao lançamento, de páginas 28 e 29, por meio da qual requer 
a retificação do valor autuado com os seguintes fundamentos: 

 
- Que o contribuinte apurou e comprovou omissões de entrada: 
 

Item Kg Preço médio Total Multa formal 10% 
Farelo 111.560 R$ 0,25 R$ 27.890,00 R$ 2.789,00 
Quirela 151.197 R$ 0,20 R$ 30.239,40 R$ 3.023,94 
Total R$ 5.812,94 

 
Esclarece que o percentual atingido pelo contribuinte excedeu ao previsto 

pela Portaria SEFAZ no 1.521/2000, ficando, assim, fora dos parâmetros permitidos 
pela legislação para esses produtos. 

 
Por fim, requer a retificação do valor autuado para que possa efetuar o 

recolhimento da importância apurada. 
 
A julgadora de primeira instância, por meio do Despacho no 158/2011 – 

CAT/JPI/DBA, de página 88, retorna os autos à Agência de Atendimento para que os 
autuantes façam juntadas dos formulários de estoque inicial e final e se manifeste 
sobre o levantamento da autuada. 

 
Em atendimento, o auditor fiscal elabora o documento de página 89, bem 

como o Termo de Aditamento, de página 90, por meio do qual retifica a infração 
qualificada no item 4.13, do auto de infração, cuja ciência foi dada ao contribuinte 
em 25/4/2012, mediante intimação de página 106, o qual não se manifestou. 

 
Adveio a decisão de primeira instância. A julgadora singular, Denise 

Baiochi Alves, julgou “[...] NULO sem análise do mérito o auto de infração nº 
2010/002185, [...] recorrendo de sua decisão nos termos dos arts. 56, IV, f, e 58, 
parágrafo único, da Lei 1.288/2001. 

 
A sentenciante fundamentou sua decisão afirmando que “[...] o autor do 

procedimento não se manifestou sobre as diferenças apontadas na impugnação, 
conforme solicitado no despacho exarado às fls. 88, causando cerceamento ao 
direito de defesa do contribuinte, conforme estabelece o disposto no art. 28, II, da 
Lei nº 1.288/01”. Concluindo que “Em virtude da nulidade, não foram analisadas as 
demais preliminares arguidas e o mérito deste contencioso.”. 

 
O representante da Fazenda Pública Estadual, por meio do parecer de 

páginas 113, pede a confirmação da sentença à quo. 
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O contribuinte foi notificado da sentença de 1ª instância e do parecer do 
Representante da Fazenda Pública Estadual, mas não se manifestou. 

 
É, em síntese, o relatório. 

 
 
VOTO 

 
 
O reexame necessário preenche os requisitos para a admissibilidade, nos 

termos da legislação aplicável. Dele, portanto, tomo conhecimento. 
 
O lançamento do crédito tributário decorre de imposição de multa formal 

por falta de registro no livro de registro de notas fiscais de aquisição de mercadorias, 
neste caso, específico, de arroz durante o exercício de 2005. 

 
Com efeito, saídas de mercadorias sem emissão do correspondente 

documento fiscal caracterizam infração à legislação tributária. 
 
A julgadora singular traçou a tese de suas razões decisórias sob a tese da 

nulidade do auto de infração por entender que “[...] o autor do procedimento não se 
manifestou sobre as diferenças apontadas na impugnação, conforme solicitado no 
despacho exarado às fls. 88, causando cerceamento ao direito de defesa do 
contribuinte, conforme estabelece o art. 28, inciso II da Lei 1.288/01.”, que assim 
proclama: 

 
Art. 28. É nulo o ato praticado: 
 
[...] 
 
II – com cerceamento de defesa; 

 
Nesse sentido, à evidência de que sua solicitação não tivesse sido 

atendida, foi suficiente para a sentenciante concluir que o sujeito passivo teve seu 
direito de defesa cerceado, ainda que seu despacho, datado de 5/7/2011, foi 
exarado bem após a apresentação da impugnação, em 25/10/2010. 

 
Ademais, a manifestação sobre as diferenças solicitadas pela autoridade 

julgadora foi fornecida pelos autuantes conforme consta das páginas 100 e 101, o 
que me leva à compreensão de que a julgadora singular não teve o domínio 
adequado para entender a matéria em apreciação. 

 
Não obstante a fundamentação adotada pela sentenciante, a autuada 

exerceu com segurança o seu direito de defesa com pleno conhecimento dos fatos 
narrados na inicial, dos quais se defendeu com muita clareza, convicção e 
esclarecimentos técnicos e contábeis, apontando, inclusive, acertos e equívocos 
cometidos pelos autuantes, não havendo, dessa forma, nenhum prejuízo a sua 
defesa. 

 
Logo, não assiste razão à julgadora singular. 
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Assim, reportando à impugnação, a contestante junta cópia de 
procedimento semelhante ao adotado pelo Fisco para demonstrar que algumas 
faltas praticadas pelos autuantes possibilitam obtenção de resultados diferentes 
entre as duas sistemáticas. 

 
Entretanto, tais fatos merecem considerações. 
 
Isso porque, na hipótese vertente, a impugnante elabora demonstrativo 

paralelo ao efetuado pelos auditores fiscais, cujos elementos são suficientes para 
permitir que o sujeito passivo tem razão ao concluir que houve omissão de entrada 
de 111.560 kg de farelo e de 151.197 kg de quirela, respectivamente, de acordo com 
o demonstrativo de página 85, conforme extrato abaixo: 

 
LEVANTAMENTO ESPECÍFICO – CONCLUSÃO 

COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ARROZ DA LAGOA – COOPERLADO 

MERCA- 
DORIA UNID ESTOQUE 

INICIAL 
ENTRA-

DAS 

DEV. 
ARROZ 
BENEF 

SOMA 
(1+2) SAÍDAS ESTOQUE 

FINAL 
SOMA 
(4+5) 

DIFE-
RENÇA 

Quirela Kg 55.804 265.036 0 320.840 410.724 61.313 472.037 151.197 

Farelo Kg 187.793 883.452 0 1.071.245 1.134.749 48.056 1.182.805 111.560 

 
Com efeito, o valor do crédito tributário exigido fica assim demonstrado: 
 

MERCADORIAS UNID - KG PREÇO 
MÉDIO KG 

TOTAL DA 
OMISSÃO DE 

ENTRADA 
PERCENTUAL MULTA FORMAL 

Farelo 111.560 R$ 0,25 R$ 27.890,00 10% R$ 2.789,00 

Quirela 151.197 R$ 0,20 R$ 30.239,40 10% R$ 3.023,94 

TOTAL R$ 5.812,94 

 
Apenas para ficar consignado, a presença de determinados equívocos, 

devidamente reparados, não desqualifica a exigência tributária, em virtude da 
consagração dos acertos consumados pelo lançamento fiscal. 

 
Por outro lado, não se deve desconhecer que os procedimentos de 

auditoria, embora sejam atos administrativos, a sua execução não está adstrita ao 
preenchimento de formulários específicos para verificação de regularidade fiscal ou 
contábil da empresa em análise, ao teor do que estabelece art. 127 da Lei 
1.287/2001, transcrito a seguir:  

 
Art. 127. Em levantamentos fiscais poderão ser usados quaisquer 
meios indiciários, bem como aplicados coeficientes médios de lucro 
bruto, valor adicionado ou preços mínimos, considerados em cada 
atividade econômica conforme fixado em ato do Secretário da 
Fazenda. 

 
Inclusive, o reconhecimento pela autuada da ocorrência infracional, em 

sede de impugnação, corrobora a legitimidade do lançamento do crédito tributário 
com a retificação do valor exigido na inicial. 

 
Por essa razão, a peça fiscal impõe a aplicação de multa formal por 

descumprimento de obrigação acessória, fundamentada no inciso II do art. 44 da Lei 
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1.287, de 28 de dezembro de 2001, que trata das obrigações de fazer dos 
contribuintes e dos responsáveis. 

 
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; 

 
É importante ressaltar que a obrigação é acessória quando, por força de 

lei, a prestação a ser cumprida é a de fazer ou não fazer alguma coisa, na dicção do 
§ 2o do art. 113 do Código Tributário Nacional – CTN, que dispõe sobre a obrigação 
tributária nos seguintes termos: 

 
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. 
 
[...] 
 
§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por 
objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no 
interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. 

 
Ressalve-se que, independentemente de ser exigido ou não o 

cumprimento da obrigação principal, o contribuinte é sempre obrigado a cumprir a 
obrigação acessória. 

 
Nesse sentido, é inafastável a presença dos pressupostos para a 

exigência do ICMS lançado, apenas no valor de R$ 5.812,94, pois a impugnante 
ousou demonstrar, mediante documentação hábil e sólidos argumentos, a 
ocorrência das operações mercantis, a respeito da qual assume a omissão praticada 
na manifesta importância. 

 
Via de regra, a imposição de penalidade deve reportar-se às normas 

vigentes à época da ocorrência dos fatos. 
 
Assim, a multa imputada à infração indicada no lançamento enseja a 

cominação da penalidade graduada em 10% (dez por cento), prevista na legislação 
em vigor ao seu tempo, com fulcro no prescrito na alínea c do inciso IV do art. 50 da 
Lei 1.287/2001. 

 
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: 
 
IV – 20% do valor da operação ou da prestação quando a infração se 
motivar da: (Redação dada pela Lei 2.253 de 16.12.09). 
 
Redação Anterior: (1) Lei 1.287 de 28.12.01. 
IV – 10% do valor da operação ou da prestação quando a infração se 
motivar da: 
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[...] 
 
c) falta de registro de aquisição de mercadorias ou serviços 
tributados, inclusive sujeitos ao regime de substituição tributária, 
ainda que não tenham transitado pelo estabelecimento do 
adquirente; 

 
Logo, o lançamento do crédito tributário, nos termos da inicial, subsiste 

perfeitamente ao teor dos dispositivos assinalados na peça fiscal em litígio, em 
virtude de a autuada não ter escriturado no livro próprio as referidas operações. 

 
Por esses motivos, deixo de acolher o parecer do representante da 

Fazenda Pública Estadual para reformar a decisão de primeira instância e julgar 
parcialmente procedente o lançamento do crédito tributário efetuado por meio do 
auto de infração no 2010/002185, constante do processo no 2010/6190/500268. 

 
É como voto. 
 
 

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

unanimidade, em reexame necessário, reformar a decisão de primeira instância, 
julgar procedente em parte a reclamação tributária constante do auto de infração no 
2010/002185 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 5.812,94 (cinco mil, oitocentos e doze reais e noventa e quatro 
centavos), mais os acréscimos legais, e absolver no valor de R$ 26.407,27 (vinte e 
seis mil, quatrocentos e sete reais e vinte e sete centavos), referente ao campo 4.11. 
O representante fazendário Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Deides Ferreira Lopes, Kellen 
Crystian Soares Pedreira do Vale, Valcy Barbosa Ribeiro e Luiz Carlos da Silva Leal. 
Presidiu a sessão de julgamento aos 12 dias do mês de setembro de 2013, o 
conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 24 dias do mês de setembro de 2013. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Deides Ferreira Lopes 
Conselheiro Relator 


