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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 019/2014
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.248
PROCESSO No: 2010/6040/503497
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/002043
SUJEITO PASSIVO: DISTRIBUIDORA NORTE GÁS LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.071.143-6
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS. LEVANTAMENTO FISCAL DAS NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS 
NÃO REGISTRADAS NO LIVRO PRÓPRIO. NULIDADE. FALTA DE DOCUMENTO 
COMPROBATÓRIO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA –
É nulo o auto de infração quando constatada a falta de documentos comprobatórios 
dos fatos em que se fundamentar o crédito tributário.

RELATÓRIO

O contribuinte foi autuado nos campos 4 e 5, referente à exigência de 
ICMS e multa formal decorrente de falta de registro na aquisição e/ou entrada de 
mercadorias não escrituradas fiscal ou contabilmente e com a devida venda de 
mercadoria desacobertada de documentos fiscais, do período de 01/01/2007 a 
31.12.2007 totalizando o valor de R$ 2.809,08 (dois mil oitocentos e nove reais e 
oito centavos), apurados por meio do levantamento especial das notas fiscais de 
entradas não registradas, e foi autuado, ainda, nos campos 6, 7 e 8, referentes a 
multas formais por deixar de enviar os arquivos ao SINTEGRA, falta de 
apresentação de GIAM e por deixar de se manter atualizado no CAD-ICMS relativo 
ao exercício de 2007 totalizando o valor de R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos 
reais).

Foram anexados aos autos: o levantamento básico do ICMS, relação de 
notas fiscais de entrada não registradas, relatórios de notas fiscais declaradas no 
Sintegra, de envio de arquivos e de GIAM e Boletim de Informações Cadastrais 
(fls.05/12).
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Intimado por edital, fls.14, o sujeito passivo comparece aos autos, 
apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações 
(fls.16/22):

Que a empresa foi notificada no endereço na cidade de Palmas, sendo 
que já foi alterado há vários anos para Araguaína; requer 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 de 
infração lavrado não comprovou de forma segura quais os fatos circunstanciais que 
ensejariam a subsunção ao tipo legal invocado e demais elementos exigidos pela lei 
tributária; que está com suas atividades paralisadas desde agosto de 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; que o BIC retrata justamente a paralisação da 
empresa no ano de 2007 e também o novo endereço da empresa, o que sequer foi 
observado pelo fiscal.

Fez juntada do auto de infração, procuração, documentos pessoais, 
Contrato Social e suas alterações, Boletim de Informações Cadastrais, Notificação 
Extrajudicial, resposta à notificação, contratos e notas fiscais (23/69).

O processo foi devolvido ao autuante (fls.71) que lavrou termo de 
aditamento às fls.73 alterando o campo 8.1 do auto de infração.

Após isto, os autos foram encaminhados ao substituto do autuante que 
lavrou o termo de aditamento às fls.78 retificando o campo 8.1 do auto de infração.

O contribuinte foi intimado por edital (fls. 87), mas não se manifestou.

Mais uma vez o processo foi remetido ao substituto do autuante (fls.90), 
que lavrou termo de aditamento às fls. 84 retificando o período e a data de 
referência informados nos campos 7.6 e 7.7 e a infração tipificada no campo 7.13 do 
auto. Foi juntado relatório de notas fiscais digitadas no ATM (fls.92).

A empresa foi intimada por edital (fls.102), mas não compareceu aos 
autos.

A julgadora de primeira instância, em sentença às fls.106/109, em sede 
de preliminar, quanto a alegação da autuada de que as intimações não são válidas 
haja vista que a mesma efetuou alteração de endereço junto á Secretaria da 
Fazenda, informando a mudança de seu domicílio fiscal para Araguaína, entende 
que as intimações foram válidas uma vez que o contribuinte não mudou e não 
consta alteração de domicílio fiscal no Sistema Integrado de Administração Tributária
– SIAT.

Com relação aos campos 4 e 5 a julgadora aduz que a nota fiscal nº 1553, 
relacionada no levantamento às fls. 05 e que serviu de base para a autuação dos 
ilícitos não foi anexada aos autos. Em fls. 92 o substituto do autuante anexou 
relatório das notas fiscais digitadas no ATM, contudo a julgadora afirma que este 
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documento não tem valor probatório para corroborar os ilícitos descritos, sendo 
imprescindível a juntada do documento fiscal, caracterizando a nulidade dos campos 
4 e 5 do auto de infração por cerceamento de defesa, conforme arts. 28, inciso II, e 
29 da Lei nº 1.288/01.

No mérito, aduz que as multas formais pela falta de envio de arquivos do 
Sintegra, falta de apresentação de GIAM e por deixar de se manter atualizado no 
CAD-ICMS encontram respaldo nos arts. 44, inciso V, alínea b, e 46, §§ 1º e 2º da 
Lei no 1.287/01 tipificadas no campo 6.13; arts. 44, inciso V, alínea “a”, e 46, §§ 1º e 
2º do mesmo diploma legal, informados no campo 7.13 do termo de aditamento às 
fls. 94 e arts. 44, inciso I, e 46, §§ 1º e 2º do Código Tributário Estadual, descritos no 
campo 8.13 do auto de infração, uma vez que os documentos acostados pelo autor 
do procedimento comprovam que os arquivos do Sintegra e as Guias de 
Informações e Apurações Mensais do período de janeiro a julho de 2007 não foram 
apresentadas.

Também não houve a alteração de endereço alegada junto ao Cadastro 
de Contribuintes da Secretaria da Fazenda, conhece da impugnação de fls. 156/157, 
nega-lhe provimento e julga PROCEDENTE EM PARTE o auto de infração nº
2010/002043, declarando NULOS os créditos tributários:

Campo 4.11 – no valor de R$ 1.768,68 (um mil, setecentos e sessenta e 
oito reais e sessenta e oito centavos) e

Campo 5.11 – no valor de R$ 1.040,40 (um mil e quarenta reais e 
quarenta centavos).

E CONDENANDO a autuada quanto aos campos 6.11, 7.11 e 8.11, 
respectivamente mais os acréscimos legais.

A Representação Fazendária – REFAZ, em parecer às fls. 110/111, entre 
suas considerações, arguiu que a ausência de elementos instrutivos do crédito 
tributário pode caracterizar cerceamento de defesa, assim entende que a decisão 
pela nulidade tendo como causa o cerceamento de defesa pode ser uma saída 
viável para oportunizar a revisão de ofício e novo lançamento quando, 
inequivocadamente, há motivação. Pede que seja confirmada a decisão a quo. 

Intimada, por edital (fls. 119), a autuada não compareceu aos autos.

VOTO

O auto de infração em análise se refere à exigência de ICMS decorrente 
de falta de registro na aquisição e/ou entrada de mercadorias não escrituradas fiscal 
ou contabilmente e com a devida venda de mercadoria desacobertada de 
documentos fiscais, apurados por meio do levantamento especial das notas fiscais 
de entradas não registradas.
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A princípio, há que se destacar que o julgador de primeira instância, ao 
analisar os autos, constatou falhas processuais e solicitou ao autor do lançamento 
que fizesse as devidas correções (fls. 90).

Ao ser requisitado para corrigir referidas falhas processuais, o autor do 
lançamento não atendeu ao pedido de anexar aos autos a nota fiscal nº 1553, 
relacionada às fls. 05 e que serviu de base para a autuação dos ilícitos.

Ato contínuo a julgadora de primeira instância, em sentença às fls. 
106/109, julga nulas as reclamações tributárias constantes dos campos 4 e 5 do 
auto de infração no 2010/002043, por entender que o relatório de notas fiscais 
digitadas no ATM, anexadas pelo substituto do autuante em fls. 92, não tem valor 
probatório para corroborar os ilícitos descritos, sendo imprescindível a juntada do 
documento fiscal.

O diploma legal que deu sustentação e direcionou a tomada de decisão 
da julgadora singular foi o art. 35, inciso IV, da Lei 1.288/2001, que assim prescreve:

Art. 35. O Auto de Infração:

IV – contém em anexo todos os demonstrativos do crédito tributário e 
os documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar.

Ademais, a falta de documentos comprobatórios dos fatos em que se 
fundamentar o crédito tributário incorre em cerceamento ao direito de defesa, 
conforme estabelece os arts. 28, inciso II, e 29 da Lei nº 1.288/01, senão vejamos:

Art. 28. É nulo o ato praticado:

II – com cerceamento de defesa.

Art. 29. A nulidade é declarada de ofício pela autoridade competente 
para praticar o ato ou julgar a sua legitimidade.

Desta forma, na falta de documentos comprobatórios dos fatos em que se 
fundamentar o crédito tributário, o auto de infração deve ser considerado nulo.

Diante do exposto, em reexame necessário, voto pela confirmação da 
decisão de primeira instância que julgou nulas as reclamações tributárias constantes 
dos campos 4 e 5 do auto de infração nº 2010/002043.

É como voto.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por maioria, em 
reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância na parte que julgou 
nulas as reclamações tributárias constantes dos campos 4 e 5 do auto de infração no

2010/002043 por cerceamento de defesa, uma vez que não foi juntado ao processo 
o documento probatório do ilícito fiscal. O conselheiro Valcy votou pela nulidade com 



Publicado no Diário Oficial no 4.162, de 04 de julho de 2014

5

alteração do objeto por falta do documento probatório. O representante fazendário 
fez sustentação oral pela fazenda pública e sugeriu o refazimento dos trabalhos de 
auditoria referente aos campos 4.11 e 5.11, conforme prevê o Regimento Interno. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Kellen Crystian Soares 
Pedreira do Vale, Elena Peres Pimentel, Luiz Carlos Vieira e Valcy Barboza Ribeiro 
e o procurador do Estado Maurício Fernando Domingues Morgueta. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 27 dias do mês de junho de 2014, o conselheiro Edson 
Luiz Lamounier.

Estão definitivamente julgados pela r. sentença os valores de R$ 
10.500,00, R$ 700,00 e R$ 500,00, referentes aos campos 6.11 a 8.11, 
respectivamente.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS
FISCAIS, em Palmas, TO, aos dois dias do mês de julho de 2014.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

Kellen C. Soares Pedreira do Vale
Conselheira relatora


