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ACÓRDÃO No: 132/2016 
PROCESSO No: 2012/6190/500125 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.464 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/001233 
INTERESSADO:  ANTÔNIO LUIZ LUCKMANN 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.399.567 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA  
 
 

ICMS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE 
MOTIVAÇÃO. Não se há de exigir o ICMS pela prova direta do não-registro de notas 
fiscais que acobertaram operações contempladas com benefícios fiscais, quais sejam, 
isenção para as saídas internas de milho e o crédito presumido de 100% para 
operações interestaduais com feijão, de modo que a carga tributária é ZERO. 

 
ICMS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA FORMAL PELA NÃO 

AUTENTICAÇÃO DE LIVROS FISCAIS. IMPROCEDENTE. Não há que se exigir o 
cumprimento de obrigações acessórias de empresa que se encontra com suas 
atividades paralisadas em função de baixa cadastral. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual, por meio do auto de infração nº 2012/001233, 
constituiu o crédito tributário para reclamar do contribuinte acima qualificado o ICMS 
por saídas de mercadorias tributadas não registradas e, a multa formal, por falta de 
autenticação de livros fiscais. 
 

Anexaram-se aos autos o processo no 2012/6190/500126, o levantamento 
CSRDE, notas explicativas, Termo de Apreensão, livro de registro de saídas, termos 
de início e de encerramento, conforme fls. 04/22. 

 
A autuada foi intimada do auto de infração por ciência direta e, 

tempestivamente e em conformidade à legislação, apresentou impugnação dizendo 
que: 

 
Foi auditado em 2009 referente aos períodos de 2007 e 2008 e foram 
lavrados autos de infração em 2010 para fins de suspensão voluntária;  
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Após esses procedimentos não houve mais movimentação financeira;  
Ao buscar a baixa da inscrição já suspensa houve nova auditoria;  
Este auto de infração tipifica as mesmas acusações, ou seja, se baseia 
sobre o mesmo fato gerador já atingido em 2009;  
O agente do fisco não atentou para a existência de auditorias 
anteriores; que há equívoco na determinação da infração, pois é uma 
inverdade que o contribuinte deixara de recolher o ICMS;  
A omissão alegada não trouxe prejuízo ao estado por trata-se de 
benefícios fiscais assegurados pela legislação a creditar-se em 100% 
sobre essas operações;  
Os valores levantados, possivelmente já foram exigidos por ocasião da 
primeira auditoria;  
Em relação à infração do campo 6, valeu-se do instituto da denúncia 
espontânea às vésperas do início dos trabalhos de auditoria, ao 
protocolar requerimento pleiteando autorização para a autenticação 
dos livros fiscais dos períodos de 2007, 2008 e 2009;  
que o requerimento foi então deferido pela Delegacia da Receita de 
paraíso do Tocantins; que fica apenas sujeito à infração e respectiva 
penalidade dos livros em relação ao exercício de 2010. 

 
Fez a juntada de levantamentos das operações de saídas, básico do ICMS, 

Termo de Verificação Fiscal – TVF, Acórdão do COCRE, espelho de processos e 
requerimento, conforme fls. 29/43 e 47/49. 

 
O processo foi devolvido ao autor do procedimento (fls. 53) que fez a 

juntada dos livros fiscais, intimação e Aviso de Recebimento – AR (fls. 54/127) e, 
lavrou Termo de aditamento às fls. 128 em que retificou o campo 6.12 do auto de 
infração. 

 
Intimado do Termo Aditivo o sujeito passivo não se manifestou. 
 
Sobreveio a decisão singular em que o julgador da primeira instância aduz 

que: 
 

O sujeito passivo está devidamente identificado, a intimação é válida, a 
impugnação tempestiva e apresentada nos termos do art. 20, caput, da 
Lei 1.288/2001; o autuante possui capacidade ativa para a constituição 
do crédito tributário; não há preliminares; 
 
A autuação possui três exigências tributárias, tendo por base o 
levantamento comparativo das saídas registradas com documentário 
emitido e multa formal pela falta de autenticação dos livros fiscais, o 
que contraria o disposto n art. 35, § 2º da lei nº 1.288/2001, com 
redação dada pela Lei nº 2.521/2011; 
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Além disso, a infração descrita no campo 6 refere-se à aplicação de 
multa formal pela falta de autenticação dos livros fiscais de quatro 
exercícios (2007 à 2010) e o Termo de Aditamento lavrado às fls. 128 
alterou, equivocadamente, o campo 6.12 – Código, quando deveria ter 
alterado o campo 6.13 – infração. Como as infrações devem ser 
individualizadas por exercício, a referida autuação também vai de 
encontro ao dispositivo supracitado; 
 
Vale ressaltar que o contribuinte já havia sido fiscalizado e autuado em 
relação ao exercício de 2008, conforme Termo de Verificação Fiscal às 
fls. 34; 
 
Portanto, em caso de refazimento do presente auto, todos estes fatos 
devem ser levados em consideração; 
 
Deste modo, entendo estar caracterizada a nulidade do auto de 
infração por estar em desacordo com os requisitos estabelecidos na 
legislação tributária estadual. 
 

 
Trouxe à colação a legislação de regência e Acordão do COCRE/TO para 

julgar NULO o auto de infração nº 2012/001233, absolvendo o sujeito passivo da 
imputação que lhe fazem os três contextos. 

 
Em manifestação às fls.136/138 a Representação Fazendária disse que: 
 

As notas fiscais M-1 de nºs. 26 à 75 se referem a saídas internas de 
milho e saída interestadual de feião; 
 
A saída interna de milho é isenta, conforme o art. 5º, inciso IV, alínea 
“A” do Dec. 1.912/06, com a redação dada pelo Dec. 3.251/07; 
 
A saída interestadual de feijão tem o benefício fiscal do crédito 
presumido de 100%, de acordo com o art. 9º, inciso VII, alínea “A” do 
Dec. 2.912/06, com redação dada pelo Dec. 3.251/07; 
 
Ou seja, as omissões de saídas autuadas pela auditoria estão 
totalmente amparadas por benefícios fiscais. 

 
Pede a reforma da decisão que julgou pela nulidade do auto de infração 

para que seja declarada a sua IMPROCEDÊNCIA. 
 

Notificado da decisão e da manifestação da REFAZ, o sujeito passivo não 
compareceu aos autos. 
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É o relatório. 
 

VOTO 
 

 
Vistos, analisados e discutidos. Em três contextos a Fazenda Pública 

reclama o ICMS por saídas de mercadorias tributadas e não registradas e, a multa 
formal, por falta de autenticação de livros fiscais. 

 
A defesa disse que este auto de infração tipifica as mesmas acusações, ou 

seja, se baseia sobre o mesmo fato gerador já atingido em auditoria de 2009; que o 
agente do fisco não atentou para a existência de auditorias anteriores; que há 
equívoco na determinação da infração, pois é uma inverdade que o contribuinte 
deixara de recolher o ICMS; que a omissão alegada não trouxe prejuízo ao estado por 
tratar-se de benefícios fiscais assegurados pela legislação a creditar-se em 100% 
sobre essas operações; que os valores levantados, possivelmente já foram exigidos 
por ocasião da primeira auditoria. 
 

A julgadora singular disse que a autuação possui três exigências tributárias, 
tendo por base o levantamento comparativo das saídas registradas com documentário 
emitido e multa formal pela falta de autenticação dos livros fiscais, o que contraria o 
disposto n art. 35, § 2º da lei nº 1.288/2001, com redação dada pela Lei nº 
2.521/2011; que a infração descrita no campo 6 refere-se à aplicação de multa formal 
pela falta de autenticação dos livros fiscais de quatro exercícios (2007 à 2010) e o 
Termo de Aditamento lavrado às fls. 128 alterou, equivocadamente, o campo 6.12 – 
Código, quando deveria ter alterado o campo 6.13 – infração. Como as infrações 
devem ser individualizadas por exercício, a referida autuação também vai de encontro 
ao dispositivo supracitado. 

 
Em manifestação às fls.136/138 a Representação Fazendária disse que as 

notas fiscais M-1 de nos. 26 à 75 se referem a saídas internas de milho e saídas 
interestaduais de feijão;que a saída interna de milho é isenta, conforme o art. 5º, 
inciso IV, alínea “A” do Dec. 2.912/06, com a redação dada pelo Dec. 3.251/07;que a 
saída interestadual de feijão tem o benefício fiscal do crédito presumido de 100%, de 
acordo com o art. 9º, inciso VII, alínea “A” do Dec. 2.912/06, com redação dada pelo 
Dec. 3.251/07; ou seja, as omissões de saídas autuadas pela auditoria estão 
totalmente amparadas por benefícios fiscais. 

 
Pediu a reforma da decisão que julgou pela nulidade do auto de infração 

para que seja declarada a sua IMPROCEDÊNCIA. 
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Há elementos ensejadores de nulidade como a exigência em um só 
lançamento (campo 6) de multa formal pela falta de autenticação dos livros fiscais de 
quatro exercícios (2007 à 2010), e o fato alegado pela defesa da inclusão de valores 
já alcançados em auditoria de 2009. 

 
Há também o fato de tratar-se de notas fiscais não registradas que 

acobertaram operações contempladas com benefícios fiscais, ou seja, isenção para 
as saídas internas de milho e o crédito presumido de 100% para operações 
interestaduais com feijão, de modo que a carga tributária é ZERO. Logo, não se há de 
cogitar em exigência de imposto pela via da prova direta do não-registro destas notas 
fiscais. 

No sopesar dos fatos têm-se que a empresa já não se encontra mais em 
atividades. 
 

As obrigações de fazer ou deixar de fazer tem por escopo o interesse da 
Administração Tributária no controle das operações e prestações para assegurar o fiel 
cumprimento da obrigação principal. Ou seja, as obrigações acessórias existem em 
função da obrigação principal e assim gravitam em sua órbita. 

 
Pedagógica ou reparadora a multa formal é da discricionariedade do 

Agente do Fisco que a imputa ou não, ou a gradua em conformidade à extensão da 
lesão ou da gravidade do ato inobservado, como medida que visa salvaguardar os 
interesses da Administração Tributária. 
 

Nesta perspectiva pode haver obrigação principal a ser controlada se a 
empresa já encerrou as suas atividades, conforme disse? 

 
Haveria justificativa plausível para anular o campo 6 a fim de oportunizar o 

seu refazimento para exigir R$ 1.500,00 quando é de flagrante conhecimento que o 
custo processual já incorrido, e o que ainda teria de ser dispendido para a sua 
cobrança, é em muito superior a essa “desimportância”? 
 

Desta forma, filio-me ao entendimento da Representação Fazendária para 
pugnar pela IMPROCEDÊNCIA das reclamações dos campos 4 e 5 (ICMS). E, com 
base nas razões acima esposadas com vistas ao encerramento das atividades do 
sujeito passivo, ao princípio da bagatela e da economicidade processual pugno 
também pela IMPROCEDÊNCIA do campo 6 (multa formal), a fim de absolver o 
sujeito passivo dos valores tal como exigidos na inicial. 

 
 
DECISÃO 
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O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 
processo, decidiu, em reexame necessário, reformar a decisão de primeira instância, 
para julgar improcedentes as reclamações tributárias constante do auto de infração no 
2012/001233 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$ 
78.377,88 (setenta e oito mil, trezentos e setenta e sete reais e oitenta e oito 
centavos), R$ 38.124,76 (trinta e oito mil, cento e vinte e quatro reais e setenta e seis 
centavos), e R$ 6.000,00 (seis mil reais), referentes aos campos 4.11 a 6.11, 
respectivamente. O representante fazendário Hyun Suk Lee sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rui José 
Diel, Felipe Falcão de Lima, João Alberto Barbosa Dias, Osmar Defante, José Wagner 
Pio de Santana e Ademar Andrade de Oliveira. Presidiu a sessão de julgamento aos 
dez dias do mês de outubro de 2016, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos vinte e três dias do mês de novembro de 2016. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

Rui José Diel 
Conselheiro relator 

 


