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ACÓRDÃO No 

 
105/2016 

PROCESSO No: 2012/6040/500858 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/000232 
REEXAME NECESSARIO No: 3.348 
INTERESSADO: NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.387.465-4 

 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE SAÍDAS QUE NÃO GUARDAM 
FIDELIDADE COM TODOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO. 
AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DAS PROVAS – 
É nulo o auto de infração quando não contiver em anexo o demonstrativo do crédito 
tributário, bem como, acompanhado dos documentos e das provas em que se 
baseia, nos termos do Art. 35, inciso IV, da Lei 1.288/2001, implicando em 
cerceamento a defesa, conforme art. 28, inciso II, da mesma Lei.  
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
de infração no2012/000232, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 
inicial, referente às exigências de multas formais decorrentes da emissão de notas 
fiscais de saídas que não guardam fidelidade com todos os requisitos estabelecidos 
na legislação tributária, tendo em vista que não anotou nas vias das notas fiscais 
emitidas, o número de ordem do ECF e do cupom fiscal, não indicou na coluna 
observações do Livro de Registro de Saídas o número e a série do mesmo, nos 
exercícios de 2008, 2009, 2010 e no período de 01/01 a 30/08/2011, totalizando o 
valor de R$ 1.110.020,00, conforme auto de infração e termos de aditamento, fls. 
161 e 2.612 (fls. 02/04). 

 
Foram juntados aos autos planilhas totalizando as notas fiscais, cópias de 

notas fiscais de 2006 e Livros de Registros de Saídas 2007 e 2008 (fls. 05/140). 
 

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal e por meio 
de edital para no prazo legal, pagar o crédito tributário reclamado ou apresentar 
impugnação e não compareceu ao feito, sendo lavrado termo de revelia (141/145). 
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Chegando o presente processo no Contencioso Administrativo – 
Tributário, o Chefe do CAT por meio de despacho devolveu o processo ao autor do 
lançamento para apresentar demonstrativos dos créditos tributários e provas dos 
ilícitos fiscais (fls. 146/148). 

 
O autor do lançamento se manifestou juntando apenas uma relação sem 

dados identificativos e qualquer informação ao que se refere e o processo foi 
remetido para ciência do sujeito passivo (fls. 149/156). 

 
O Gerente de Fiscalização da Delegacia Regional de Palmas devolveu 

novamente o processo ao autor do lançamento para cumprir o despacho do Chefe 
do CAT e este se manifestou que o ônus da prova é da autuada e que apresentou 
as provas por amostragem, fls. 103/129 e os livros fiscais as fls. 09/102 e 125 a 140 
e aditou o auto de infração alterando os campos 4.13, 5.13, 6.13 e 7.13 (fls. 
157/162). 

 
O sujeito passivo foi intimado do termo de aditamento ao auto de infração 

por ciência direta comparecendo ao feito alegando preliminar de nulidade por 
cerceamento ao direito de defesa por ter sido o auto de infração lavrado com 
diversas supostas infrações e no mérito afirma que a exigência de anotação na nota 
fiscal do número de ordem do ECF e do cupom fiscal foi devidamente cumprida, 
apresentando diversas notas fiscais e ao final pede que seja acolhida a preliminar de 
nulidade e em suas razões de mérito que seja julgado improcedente(fls. 163/2.600). 
 

Remetido o processo ao Contencioso Administrativo – Tributário, o Chefe 
do CAT fez juntada de procuração e este foi encaminhado para julgamento de 
primeira instância (fls. 2.601/2.603). 
 

Por sua vez, o julgador de primeira instância por meio de despacho 
devolveu o processo ao autor do lançamento ou seu substituto para revisão das 
descrições das infrações, dos dispositivos legais infringidos, das penalidades 
sugeridas, apresentar demonstrativos dos créditos tributários e se manifestar sobre 
as alegações do sujeito passivo (2.604/2.605). 

 
O autor do lançamento juntou documentos e aditou o auto de infração 

alterando os campos 4.13, 5.13, 6.13 e 7.13 (fls. 2.606/2.613). 
 

O sujeito passivo foi intimado do aditamento ao auto de infração por via 
postal e apresentou impugnação acompanhada de documentos, alegando que na 
alteração dos campos 4.13, 5.13 e 6.13 foi dada nova redação as infrações e que tal 
alteração modifica o item essencial ao lançamento perdendo o seu objeto e que isso 
é passível de nulidadee por fim pede que seja declarado nulo(fls. 2.614/2.623). 
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Foram juntados documentos não pertencentes ao presente auto de 
infração e o processo retornou ao CAT para julgamento (fls. 2.624/2.632). 

 
Novamente o julgador de primeira instância por meio de despacho 

devolveu o processo ao autor do lançamento ou seu substituto para revisão das 
descrições das infrações, dos dispositivos legais infringidos, das penalidades 
sugeridas, apresentar demonstrativos dos créditos tributários e se manifestar sobre 
as alegações do sujeito passivo (2.633/2.634). 

 
O autor do lançamento se manifestou, juntou documentos não cumprindo 

o despacho do julgador e o processo foi novamente encaminhado para julgamento 
de primeira instância (fls. 2.635/2.644). 
 

Proferida a sentença de primeira instância que decidiu pela nulidade do 
auto de infração esta foi submetida à apreciação do Conselho de Contribuintes e 
Recursos Fiscais e dado vistas a Representação Fazendária  e manifestou pela 
confirmação da sentença de primeiro grau (fls. 2.645/2.652). 

 
Notificado o sujeito passivo da decisão de primeira instância e da 

manifestação da Representação da Fazendária, o mesmo não compareceu ao feito 
e o processo retornou ao CAT. 

 
Remetido o processo à Procuradoria Geral do Estado esta adotou na 

íntegra a manifestação da Representação da Fazendária (fls. 2.653/2.658). 
 
É o Relatório. 
 
 

VOTO 
 

 
Visto, analisado e discutido o presente processo que exige MULTA 

FORMAL, referente a emissão de notas fiscais de saídas que não guardam 
fidelidade com todos os requisitos estabelecidos na legislação tributária, tendo em 
vista que não anotou nas vias das notas fiscais emitidas, o número de ordem do 
ECF e do cupom fiscal, não indicou na coluna observações do Livro de Registro de 
Saídas o número e a série do mesmo, nos exercícios de 2008, 2009, 2010 e no 
período de 01/01 a 30/08/2011, totalizando o valor de R$ 1.110.020,00, conforme 
auto de infração e termos de aditamento, fls. 161 e 2.612 (fls. 02/04). 

 
A julgadora de primeira instância declarou nulo o auto de infração, 

fundamentando sua decisão na impossibilidade do sujeito passivo analisar os 
demonstrativos anexados aos autos, o autor do procedimento não juntou aos autos 
os demonstrativos dos créditos tributários, nem os documentos comprobatórios dos 
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fatos, nos termos do que preceitua o art. 35, inciso IV da Lei nº 1.288/01. E por não 
descreverem as infrações com clareza e precisão e não indicar a infração 
corretamente com os dispositivos infringidos nos campos 4; 5; 6 e 7 do Auto de 
Infração. 

 
O processo retornou ao autuante por três vezes (fls. 146/148, 157/162, 

2.606/2.613 e 2.633/2.634), mas não houve o cumprimento dos despachos exarados 
pelas instâncias julgadoras. 

 
A Representação Fazendária em reexame necessário as fls. 2.652, 

fundamentou sua manifestação, endossando na íntegra a decisão de primeira 
instancia. 

 
Nos autos não ficou evidenciado as infrações ocorridas e não houve a 

demonstração do crédito como bem enfatizou a julgadora singular. 
 

Assim, a demonstração de todos os elementos que deram causa ao 
lançamento do crédito tributário é condição essencial para a comprovação dos fatos 
decorrentes da omissão vislumbrada, a fim de que a ação do Fisco não seja 
conduzida por meros indícios, mas amparada em provas documentais, bem como, a 
descrição clara e segura dos fatos apurados, os quais tornam inafastáveis às 
conclusões sobre a ilicitude das operações objeto da autuação em contenda, nos 
termos dos dispositivos do art. 35, da Lei 1.288/2001,  

 
Nessa direção, somente o conjunto dos documentos fiscais que deram 

origem aos cálculos constantes das planilhas juntadas aos autos permitiriam o 
convencimento das ocorrências descritas na inicial. A presença das precitadas 
inexatidões, inquestionavelmente, dá causa à nulidade do lançamento por defeito de 
estrutura e vício formal estampada, como já dito, pela divergência entre os 
elementos que compõem a peça básica e todos os documentos que serviram de 
provas na sustentação do feito, cuja harmonia é indispensável à correta 
configuração desse ato jurídico-administrativo. 
. 

E nessa hipótese, não há elementos sólidos, nos autos, suficientes para a 
formação de convencimento de que os valores dos créditos tributários ora exigidos 
representam com exatidão a ocorrência de sonegação de imposto. 

 
Assim sendo, conforme o acima narrado torna-se difícil ou quase 

impossível a compreensão do fato ocorrido, devendo, portanto o auto de infração ser 
julgado nulo, pois não atende o disposto no art. 35, inciso IV, da Lei 1.288/2001, a 
saber: 

 
Art. 35. O Auto de Infração: 
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I – formaliza a exigência do crédito tributário e contém, no mínimo: 
(...) 
 
IV – contém em anexo todos os demonstrativos do crédito tributário e 
os documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar. 
 

 
A conjunção dessas circunstâncias caracteriza a situação prevista no 

inciso II, do art. 28, da Lei 1.288/2001, in verbis: 
 

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

 
Desta forma, voto para julgar nulo o auto de infração e extinto o processo 

sem julgamento de mérito, mantendo assim a decisão da julgadora singular. 
 

É como voto. 
 
 
DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, por unanimidade, confirmar a decisão de 
primeira instância, que julgou nulo o auto de infração no 2012/000239 e extinto o 
processo sem julgamento de mérito. O representante fazendário Hyun Suk Lee fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública e solicitou o refazimento dos trabalhos de 
auditoria conforme prevê o Regimento Interno. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros José Wagner Pio de Santana, Guilherme Trindade Meira 
Costa, José Cândido de Moraes, Felipe Falcão de Lima, João Alberto Barbosa Dias 
e Paloma Arruda Ferreira Pincinato.  Presidiu a sessão de julgamento aos 13 dias do 
mês de abril de 2016, o conselheiro Suzano Lino Marques. 
 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, em Palmas, TO, aos onze dias do mês de outubro de 2016. 

 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 
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Paloma Arruda F. Pincinato 
Conselheira relatora 

 
 
 


