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ACÓRDÃO No: 
REEXAME NECESSÁRIO
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO N
SUJEITO PASSIVO: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL N
RECORRENTE: 
 
 
EMENTA 

 
 
I – ICMS. OMISSÃO DE SAÍDAS.

FISCAIS DE ENTRADA. 
DO IMPOSTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
É nula a exigência tributária quando não contém em anexo 
documentos que comprovam a prática do ilícito fiscal.

 
II – ICMS. MULTA FO

DE ENTRADA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. NULIDADE 
É nula a exigência tributária quando não contém em anexo 
documentos que comprovam a prática do ilícito fiscal.

 
 
 

RELATÓRIO 
 
 
A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 

de infração nº 2010/002042, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 
peça vestibular, referente à falta de recolhimento de ICMS
vendas de mercadorias tributadas, constatada pela falta de registro de notas fiscais 
de entradas e a aplicação de
entradas, falta de envio de arquivos do Sintegra

 
O sujeito passivo 

que apresentou, tempestivamente, impugnação às 
 

“Que a empresa foi notificada no endereço na cidade de Palmas, 
sendo que já foi alterado há vários anos para Araguaína; q
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SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

089/2013 
REEXAME NECESSÁRIO No:  3.226 

2010/6040/503482 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/002042 

DISTRIBUIDORA NORTE GÁS LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.071.146-6 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

OMISSÃO DE SAÍDAS. FALTA DE REGISTRO DE NOTAS 
FISCAIS DE ENTRADA. PRESUNÇÃO DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR 

AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
nula a exigência tributária quando não contém em anexo ao auto de infração 

documentos que comprovam a prática do ilícito fiscal. 

ICMS. MULTA FORMAL. FALTA DE REGISTRO DE NOTAS FISCAIS 
DE ENTRADA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. NULIDADE 

nula a exigência tributária quando não contém em anexo ao auto de infração 
documentos que comprovam a prática do ilícito fiscal. 

Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
2010/002042, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 

peça vestibular, referente à falta de recolhimento de ICMS decorrente da omissão de 
rias tributadas, constatada pela falta de registro de notas fiscais 

a aplicação de multas formais pela falta de registro de notas fiscais de 
e envio de arquivos do Sintegra e falta de apresentação de GIAM.

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por edital as fls. 11, pelo 
que apresentou, tempestivamente, impugnação às fls. 13/19, aduzindo que:

“Que a empresa foi notificada no endereço na cidade de Palmas, 
sendo que já foi alterado há vários anos para Araguaína; q
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

TRIBUIDORA NORTE GÁS LTDA 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

FALTA DE REGISTRO DE NOTAS 
PRESUNÇÃO DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR 

AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. NULIDADE – 
ao auto de infração os 

RMAL. FALTA DE REGISTRO DE NOTAS FISCAIS 
DE ENTRADA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. NULIDADE – 

ao auto de infração os 

Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
2010/002042, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 

decorrente da omissão de 
rias tributadas, constatada pela falta de registro de notas fiscais 

multas formais pela falta de registro de notas fiscais de 
e falta de apresentação de GIAM. 

foi intimado do auto de infração por edital as fls. 11, pelo 
13/19, aduzindo que: 

“Que a empresa foi notificada no endereço na cidade de Palmas, 
sendo que já foi alterado há vários anos para Araguaína; que requer 
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a nulidade em face da ausência de notificação correta; que a forma 
com que se deu a ação fiscal prejudicou a possibilidade de defesa, 
posto que ininteligível a forma da redação do malfadado auto de 
infração; que a ausência de prova com a imputação desordenada de 
infrações merece pronta repulsa, gerando a nulidade do auto; que o 
auto lavrado não comprovou de forma segura, quais fatos 
circunstanciais que ensejariam a subsunção ao tipo legal invocado e 
demais elementos exigidos pela lei tributária; que está com suas 
atividades paralisadas desde 08.08.2007; que não praticou desde 
então nenhuma transação comercial; que apresentou todas as 
informações relativas aos programas de fiscalização desta Secretaria 
da Fazenda e recolheu todos os impostos devidos.” 
 

Sobreveio a sentença de primeira instância às fls. 78/81, a qual em 
análise preliminar firmou entendimento que as notas fiscais relacionadas no 
levantamento às fls. 04, que serviram de base para autuação dos ilícitos dos campos 
4 e 5 não foram anexados aos autos, embora o despacho exarado às fls. 68 solicite 
sua juntada, caracterizando, segundo a nobre julgadora, a nulidade dos campos 4 e 
5 do auto de infração por cerceamento de defesa, em conformidade ao que dispõe 
os artigos 28, inciso II, e 29 da Lei 1.288/01. 

 
No mérito, a julgadora monocrática destaca que as infrações descritas 

nos campos 4 e 7 referem-se aos exercícios de 2006, sendo que neste período 
havia a obrigatoriedade de envio de arquivos do Sintegra e das GIAMs, tendo em 
vista que o sujeito passivo foi suspenso de ofício somente 08.08.2007. 

 
De acordo com a ilustre julgadora de primeira instância os documentos 

anexados às fls. 8/9 comprovam a falta de envio dos referidos arquivos nos meses 
de maio e dezembro de 2006 e da GIAM do mês de julho de 2006, caracterizando 
descumprimento de obrigação acessória, passível de aplicação de multa formal. 

 
Desta forma, a ilustre julgadora de primeira instância julgou procedente 

em parte o auto de infração nº 2010/002042, decidindo pela nulidade dos campos 
4.11 – crédito tributário no valor de R$ 5.697,52 (cinco mil, seiscentos e noventa e 
sete reais e cinquenta e dois centavos) e 5.11 – multa formal no valor de 
R$ 2.234,32 (dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos), bem 
como condenou a autuada ao pagamento das multas formais referentes aos campos 
6.11 – no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a penalidade do campo 7.15, 
mais acréscimos legais e 7.11 – no valor de R$ 100,00 (cem reais), com a 
penalidade do campo 7.15, mais acréscimos legais, ordenando a intimação do 
sujeito passivo quanto aos valores da condenação e notificação acerca dos valores 
anulados. 

 
A Representação Fazendária – REFAZ, em parecer às fls. 82, se 

manifestou favorável a decisão proferida pela julgadora de primeira instância, 
sustentando que embora se trate de matéria fática, entende que a ausência de 
elementos instrutivos do crédito tributário pode caracterizar cerceamento de defesa. 

 
Diante das assertivas acima, a Representação Fazendária pede a 

manutenção da decisão singular da parte absolutória. 
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VOTO 

 
 
Visto, analisado e discutido o presente processo que exige crédito 

tributário por meio do auto de infração nº 2010/002042, referente à falta de 
recolhimento de ICMS decorrente da omissão de vendas de mercadorias tributadas, 
constatada pela falta de registro de notas fiscais de entradas e a aplicação de multas 
formais pela falta de registro de notas fiscais de entradas, falta de envio de arquivos 
do Sintegra e falta de apresentação de GIAM. 

 
Analisando os autos verifica-se que a ilustre julgadora a quo julgou 

procedente em parte o auto de infração nº 2010/002042, decidindo pela nulidade dos 
campos 4.11 – crédito tributário no valor de R$ 5.697,52 (cinco mil, seiscentos e 
noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos) e 5.11 – multa formal no valor de 
R$ 2.234,32 (dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos), bem 
como condenou a autuada ao pagamento das multas formais referentes aos campos 
6.11 – no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a penalidade do campo 7.15, 
mais acréscimos legais e 7.11 – no valor de R$ 100,00 (cem reais), com a 
penalidade do campo 7.15, mais acréscimos legais. 

 
De acordo com a julgadora de primeira instância: 
 

“Campos 4 e 5 – As notas fiscais relacionadas no levantamento às 
fls. 04 e que serviram de base para a autuação dos ilícitos dos 
campos 4 e 5 não foram anexadas aos autos, embora o despacho 
exarado às fls. 68 solicite sua juntada, em observância ao disposto 
no art. 35, inciso IV da Lei nº 1.288/2001. Deste modo entendo está 
caracterizada a nulidade dos campos 4 e 5 do auto de infração por 
cerceamento ao direito de defesa, conforme estabelece os arts. 28, 
inciso II e 29 da Lei 1.288/2001.” 

 
Neste trilhar, cumpre assinalar que o cerceamento ao direito de defesa, 

expressão própria do Direito Processual, pressupõe obstáculo que impossibilite ou 
prejudique a parte em praticar atos concernentes ao livre exercício do direito de 
defesa. 

 
Compulsando os autos depreende-se que o contribuinte foi devidamente 

intimado por edital (fls. 11), apresentando impugnação tempestivamente, com as 
alegações constantes às fls. 13/19, desta forma, verifica-se que foi possibilitada a 
autuada arguir toda matéria de defesa que entendesse necessária ao 
convencimento do julgador de primeira instância.  

  
De outra banda, denota-se que o auto de infração que formaliza a 

exigência do crédito tributário deve conter no mínimo a descrição clara e resumida 
dos fatos e período de sua ocorrência, bem como serem anexados todos os 
demonstrativos do crédito tributário e os documentos comprobatórios dos fatos em 
que se fundamenta, conforme dispõe o art. 35, incisos I, alínea “c”, e IV, da Lei 
1.288/2001, in verbis: 

 
Art. 35. O Auto de Infração: 
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(...) 
 
c) a descrição clara, precisa e resumida do fato e indicação do 
período de sua ocorrência;  
(...)  
 
IV – contém em anexo todos os demonstrativos do crédito tributário e 
os documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar. 

 
Neste conduto de exposição, o Conselho de Contribuintes e Recursos 

Fiscais do Estado do Tocantins já firmou entendimento, senão vejamos: 
 

“ACÓRDÃO Nº.067/2012 – ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO 
DE CRÉDITOS. NULIDADE. AUSÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DO 
CRÉDITO TRIBUTÁRIO – Apresenta nulidade o auto de infração que 
não atende os requisitos previstos na legislação tributária.” 
 
“ACÓRDÃO Nº.140/2012 ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. 
PRODUTOS ADQUIRIDOS DE OUTRAS UNIDADES DA 
FEDERAÇÃO DESTINADOS AO ATIVO PERMANENTE E/OU USO 
E CONSUMO. AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS. 
NULIDADE – É nula a exigência tributária quando o auto de infração 
não contém em anexo os documentos que comprovam a prática do 
ilícito fiscal.” 
 
“ACÓRDÃO Nº.143/2012 ICMS. MULTA FORMAL. FALTA DE 
REGISTRO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE ENTRADAS. 
AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS. NULIDADE – É 
nula a exigência tributária quando não contém em anexo os 
documentos que comprovam a prática do ilícito fiscal.” 

 
Assim entendo, quando presente a defesa nos autos, em sede de 

julgamento de primeira instância, tratando-se de incorreções ou omissões de 
natureza formal ou sanável podem acarretar o saneamento do auto de infração e 
não a nulidade prevista no art. 28, inciso II, da Lei nº 1.288/2001, conforme ordena o  
art. 35, § 3º da Lei nº 1.288/2001 C/C art. 55, incisos I e II, do mesmo diploma legal, 
vejamos: 
 

Art. 35. O Auto de Infração:  
(...) 
 
§ 3º As incorreções ou omissões do auto de infração podem ser 
saneadas e não acarretam nulidade.  
 

Seção II 
Do Julgamento em Primeira Instância 

 
Art. 55. Constatada irregularidade no processo administrativo-
tributário o julgador devolverá os autos ao órgão preparador para 
saneamento, se o defeito: 
 
I – for de natureza formal; 
 
II – versar sobre: 
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a) nulidade sanável; 
 
b) erro, omissão ou obscuridade; 
 
c) insuficiência de provas para formação do seu convencimento 
quanto à matéria de fato; 
 
d) erro na tipificação da infração. 

 
Todavia, é imperioso asseverar que superada a fase de primeira instância 

sem que as incorreções ou omissões do auto de infração sejam saneadas, tratar-se-
á de vício de natureza insanável, vez que a norma não permite ao Conselho de 
Contribuintes e Recursos Fiscais – COCRE promover o saneamento do auto de 
infração em sede de julgamento de segunda Instância, ensejando, portanto, a 
decretação de nulidade do auto de infração, mercê da ausência de documentos que 
comprovam a prática do ilícito fiscal. 

 
Cumpre ainda salientar que em face do silêncio do sujeito passivo quanto 

à parte da decisão que lhe condenou ao pagamento das multas formais referentes 
aos campos 6.11 – no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a penalidade do 
campo 7.15, mais acréscimos legais e 7.11 – no valor de R$ 100,00 (cem reais), 
com a penalidade do campo 7.15, mais acréscimos legais, entende-se como 
definitivamente julgada. 

 
Portanto, decido pela confirmação da decisão de primeira instância, que 

julgou procedente em parte o auto de infração nº 2010/002042, decidindo pela 
nulidade dos campos 4.11 – crédito tributário no valor de R$ 5.697,52 (cinco mil, 
seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos) e 5.11 – multa formal 
no valor de R$ 2.234,32 (dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e trinta e dois 
centavos). 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 

unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância que 
julgou nulas as reclamações tributárias dos campos 4.11 e 5.11 do auto de infração 
no 2010/002042 sem análise do mérito, com alteração do objeto da nulidade para a 
falta dos documentos comprobatórios da reclamação tributária. O representante 
fazendário 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 Valcy Barboza Ribeiro, Kellen 
Crystian Soares Pedreira do Vale, Luiz Carlos da Silva Leal e Deides Ferreira Lopes. 
Presidiu a sessão de julgamento aos 05 dias do mês de novembro de 2013, o 
conselheiro Edson Luiz Lamounier. 
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Estão definitivamente julgados pela r. sentença, os valores de 
R$ 3.000,00 e R$ 100,00 referentes aos campos 6.11 e 7.11, respectivamente. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos onze dias do mês de novembro de 2013. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 

Valcy Barboza Ribeiro 
Conselheiro Relator 


