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ACÓRDÃO No: 143/2016 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.312 
PROCESSO No: 2012/6640/500670 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/002813 
INTERESSADO: CAMPELO E SANTOS LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.407.617-4 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
                 

OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA - FALTA DE ESCRITURAÇÃO 
DE DOCUMENTO FISCAL DE ENTRADAS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE 
RECEITA E DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. 
INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA LAVRATURA DO AUTO DE 
INFRAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. O Lançamento é parcialmente procedente 
quando constatada a inobservância dos requisitos previstos em lei na sua lavratura e 
a falta de registro de notas fiscais de aquisição de mercadorias no Livro Registro de 
Entradas.  

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário contra o 
contribuinte qualificado na peça inaugural, referente a exigências de Multas Formais 
decorrentes de entradas de mercadorias não sujeitas ao pagamento do imposto e 
não registradas nos livros próprios e ICMS por presunção de omissão de saídas de 
mercadorias desacobertadas de nota fiscal decorrentes de entradas de mercadorias 
não sujeitas ao pagamento do imposto não registradas nos livros próprios nos 
exercícios de 2008 e 2009, totalizando o valor de R$ 48.379,95, conforme auto de 
infração e termo de aditamento (fls. 02/04 e 704/710). 

 
Foram anexadas aos autos levantamentos fiscais, relação de NFEs, 

resumos de NFes, Notas fiscais, Livros de Registros de Entradas e documento 
procuratório (fls. 05/536). 

 
Lavrado termo de conferência para ajuste de páginas do presente 

processo (fls. 537).  
 
O sujeito passivo foi intimado por ciência direta e apresentou impugnação 

por meio de advogado legalmente constituído acompanhada de documentos 
alegando nulidade do auto de infração por cerceamento de defesa, suspensão da 
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exigibilidade do crédito tributário com fundamento no art. 151 do CTN e ao final pede 
que seja lavrada certidão pela autoridade atestando a existência ou não dos 
documentos comprobatórios do auto de infração, informando qual a data da juntada 
das mesmas ao processo administrativo e a nulidade do auto de infração e o 
processo foi remetido para julgamento (fls. 538/553). 
 

Por sua vez o julgador de primeira instância por meio de despacho 
retorna o processo para saneamento de falhas nos levantamentos fiscais e valores 
dos campos 4, 5, 8 e 9 e intimação do sujeito passivo (fls. 554/556). 

 
Feita a juntada dos DANFES pelo autor do lançamento, novos 

demonstrativos dos créditos tributários e termo de aditamento alterando os campos 
4.1, 4.8, 4.11, 5.1, 5.8, 5.116.1, 6.8, 6.11, 6.13, 7.1, 7.8, 7.11, 7.13, 8.1, 8.8, , 8.11, 
9.1, 9.8 e 9.11 (557/712). 

 
O sujeito foi intimado por via postal e tempestivamente compareceu ao 

processo por meio de advogado reiterando as mesmas alegações anteriormente 
expostas e o processo retorna para julgamento (713/721). 
 

A instância de primeira instância concluiu pela nulidade do campo 7 por 
ausência de documentos comprobatórios, conforme inciso IV, do art. 35 da Lei 
1.288/01 e em relação as demais exigências tributária campos no mérito concluiu 
pela procedência, dando conclusa a sua decisão pela procedência em parte do auto 
de infração, submetendo apenas o campo 7 a apreciação do Conselho de 
Contribuintes (fls. 722/726). 

 
A Representação Fazendária por sua vez se manifesta sobre a parte 

recorrida (campo 7) e recomenda a confirmação da decisão de primeira instância 
(727). 

 
O sujeito passivo é intimado/notificado da sentença e notificado da 

manifestação da Representação Fazendária por via postal e apresenta recurso por 
meio de advogado legalmente constituído alegando nulidade do auto de infração por 
falta de descrição clara da suposta infração, incoerência entre os levantamentos 
fiscais e o histórico utilizado no auto de infração; preliminar de nulidade por 
descumprimento do art. 35, § 2o da Lei no 1.288/01, nulidade dos campos 6 e 7 por 
descumprimento da alínea “c”, do inciso I, do art. 35 da Lei no 1.288/01 e no mérito 
contesta a tributação das entradas que não foram adquiridas pela recorrente e o 
processo retorna ao CAT (fls.728/746). 

 
Por sua vez a Representação Fazendária se manifesta rejeitando as 

preliminares de nulidades argüidas e no mérito discordando das alegações do 
sujeito passivo e recomenda a manutenção da decisão de primeira instância que 
julgou procedente em parte o presente auto de infração e ouvida a Procuradoria 
Geral do Estado, esta adota na íntegra a manifestação da Representação 
Fazendária e o processo retorna para julgamento (fls. 747/749). 
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Trazido para julgamento este Conselho de Contribuintes por meio da 

Resolução 0013/2016 decidiu converter o julgamento em diligência para 
comprovação do lançamento das notas fiscais de dezembro/2009 em janeiro/2010 
(fls. 750/759). 

 
Por sua vez o sujeito passivo compareceu aos autos por meio de 

advogado apresentando demonstrativo dos lançamentos e documentos e o processo 
retornou a mesa julgadora para julgamento (760/764) 
 

É o Relatório. 
 
 

VOTO 
 

 
A presente demanda é referente a exigências de Multas Formais 

decorrentes de entradas de mercadorias não sujeitas ao pagamento do imposto e 
não registradas nos livros próprios e ICMS por presunção de omissão de saídas de 
mercadorias desacobertadas de nota fiscal decorrentes de entradas de mercadorias 
não sujeitas ao pagamento do imposto não registradas nos livros próprios nos 
exercícios de 2008 e 2009, totalizando o valor de R$ 48.379,95, conforme auto de 
infração e termo de aditamento (fls. 02/04 e 704/710). 

. 
Visto, analisado e discutido os presentes autos o sujeito passivo em sede 

de recurso argüiu preliminar de nulidade do auto de infração por descumprimento do 
§ 2o da Lei no 1.288/01, preliminar de nulidade dos campos 6 e 7 por 
descumprimento da alínea “c”, do inciso I, do art. 35 da Lei no 1.288/01 e no mérito 
contesta a tributação das entradas que não foram adquiridas pela recorrente 
requerendo diligência para que os emissários das notas fiscais que não foram 
registradas encaminhem cópia dos comprovantes de entrega da mercadoria de cada 
nota fiscal e por fim pede a reforma da sentença para julgar improcedente o 
presente auto de infração. 
 

Analisando a preliminar de nulidade do auto de infração por 
descumprimento do § 2o, do art. 35, da Lei no 1.288/01, entendo que o dispositivo 
legal é claro ao dizer que quando mais de uma infração é atribuída ao mesmo sujeito 
passivo ou responsável, as exigências poderão ser formuladas em um só 
instrumento, desde que alcance e individualize todas as infrações, tributos e 
exercícios. Verificamos que a autuante ao confeccionar os novos levantamentos 
fiscais (demonstrativos) por meio do termo de aditamento as fls. 695/710, incorreu 
em erro, pois não individualizou as exigências dos campos 4.11, 6.11 e 7.11 (fls. 
695, fls. 699 e fls. 701/703) totalizando as no mesmo levantamento fiscal e no 
momento de descrever a infração, conforme termo de aditamento (fls. 704/710) no 
campo 4.1 não as separou e as exigiu no mesmo campo 4.11, o que segundo o 
referido dispositivo isso não é permitido, vejamos: 
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Art. 35. O Auto de Infração: 
 

Redação Anterior: (1) Lei 1.288 de 28.12.01 
§ 2o Quando mais de uma infração for atribuída ao mesmo sujeito 
passivo ou responsável, as exigências poderão ser formuladas em 
um só instrumento, desde que alcance e individualize todas as 
infrações, tributos e exercícios. 
  

Por outro lado, também argüiu preliminar de nulidade dos campos 6 e 7 
por descumprimento da alínea “c”, do inciso I, do art. 35, da Lei no 1.288/01, com o 
que concordo, pois o autuante não descreveu com clareza e precisão os ilícitos 
fiscais, conforme determina o dispositivo legal: 

 
Art. 35. O Auto de Infração: 
   
I - formaliza a exigência do crédito tributário e contém, no mínimo: 
c) a descrição clara, precisa e resumida do fato e indicação do 
período de sua ocorrência; 

 
A infração decorre do descumprimento dos mandamentos da legislação 

tributária de natureza principal ou acessória e nos campos da descrição da infração 
constatada é descrito o ilícito fiscal cometido pelo sujeito passivo e a descrição do 
ilícito é um elemento essencial para caracterizar a natureza da infração por ele 
cometida, sendo assim, da descrição não poderá haver qualquer omissão que não 
permita a sua identificação com precisão, sob pena de se ver configurado o 
cerceamento de defesa, como ocorreu no presente caso (campos 4, 5, 6 e 7). 

 
 Ora, a perfeita descrição do fato infringente é indispensável, pois é dela 

que se retira qual o dispositivo legal infringido e a perfeita descrição do fato 
infringente, bem como, a perfeita indicação do dispositivo legal infringido, são dois 
dos elementos essenciais que devem conter o auto de infração, previsões 
constantes nas alíneas “c” e “d”, do inciso I, do art. 35, da Lei no 1.288/01, pois têm a 
finalidade de permitirem ao sujeito passivo saber e conhecer a acusação a ele 
imputada e dela poder se defender. 

 
Desta forma restou caracterizado o cerceamento ao direito de defesa, nos 

termos do inciso II, do art. 28, da Lei 1.288/01: 
 

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

 
Diante do exposto acolhida as preliminares de nulidade julgo nulo os 

campos 4, 5, 6 e 7 do termo de aditamento ao auto de infração (fls. 704/710) sem 
análise de mérito. 
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Julgada as preliminares passo a análise do mérito somente em relação 
aos campos 8 e 9. 

 
Em suas razões de mérito o sujeito passivo admite que as notas fiscais 

não foram lançadas porque não foram adquiridas por ele contesta a tributação das 
entradas que não foram adquiridas pela recorrente e requer diligência para que os 
emissários das notas fiscais que não foram registradas encaminhem cópia dos 
comprovantes de entrega da mercadoria de cada nota fiscal, no entanto esta 
instância julgadora decidiu converter o julgamento do auto de infração por meio da 
Resolução no 0013/2016 (fls. 759) apenas para comprovação do lançamento das 
notas fiscais de dezembro/2009 em janeiro/2010, o que resultou nos documentos 
(fls. 760/763) e a comprovação de as notas fiscais relacionadas na planilha (fls. 761) 
pelo sujeito passivo estão devidamente registradas no livro de registro de entradas, 
no entanto esse período corresponde ao campo 5 e tais notas fiscais estão 
relacionadas no levantamento fiscal (fls. 697/698) que foi decidido pela nulidade, não 
estando mais em discussão. 
 

Por outro lado, em relação aos campos 8 e 9 o sujeito passivo não 
apresentou nenhuma prova documental, já o autuante relacionou todas as notas 
fiscais nos levantamentos fiscais (fls. 701 e 702/703), apresentou os livros de 
registros (fls. 247/535), comprovando que as mesmas não se encontram registradas 
e ainda apresentou os documentos auxiliares das notas fiscais eletrônicas - DANFE, 
comprovando que o destinatário das mercadorias é o próprio sujeito passivo (fls. 
148/246 e 557/684), portanto o sujeito passivo ao deixar de registrar as notas fiscais 
relacionadas nos referidos levantamentos fiscais descumpriu o mandamento do 
inciso II, do art. 44 da Lei no 1.287/01, vigente a época da ocorrência dos atos 
infracionais c/c art. 247 do Regulamento do ICMS: 

 
Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável: 
   
Redação Anterior: (1) Lei 1.287 de 28.12.01. 
II – escriturar nos livros próprios, com fidedignidade e nos prazos 
legais, as operações ou prestações que realizar, ainda que 
contribuinte substituto ou substituído; 
 
Art. 247. O Livro Registro de Entradas, modelos 1 ou 1-A, destina-se 
à escrituração do movimento de entradas de mercadorias, a qualquer 
título no estabelecimento, bem como para registro de utilização de 
serviços de transportes e de comunicação. (Convênio SINIEF s/nº, 
de 15 de dezembro de 1970) 
  

E o descumprimento dos mandamentos legais acima é passível da 
aplicação da penalidade sugerida nos campos 8.15 e 9.15 e prevista na alínea “c”, 
do inciso IV, do art. 50, da Lei no 1.287/01. 
 

Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário, 
reformando a decisão de primeira instância, acolhendo as preliminares de nulidades 
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julgando nulo os campos 4, 5, 6 e 7 sem analise de mérito e voto julgando 
PROCEDENTE EM PARTE o auto de infração no 2012/002813: 

 
1. CONDENANDO o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 

tributários nos valores de: 
 

1.1. R$ 3.189,65 (três mil cento e oitenta e nove reais e sessenta e 
cinco centavos) - campo 8.11 do termo de aditamento (fls. 704/710), com a 
penalidade prevista no campo 8.15, mais acréscimos legais; 
 

1.2. R$ 3.668,50 (três mil seiscentos e sessenta e oito reais e cinqüenta 
centavos) – campo 9.11 do termo de aditamento (fls. 704/710), com a penalidade 
prevista no campo 8.15, mais acréscimos legais; e 

 
 
2. ABSOLVENDO o sujeito passivo do pagamento dos créditos tributários 

nos valores de: 
 

2.1. R$ 7.475,35 (sete mil quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta e 
cinco centavos) – campo 4.11 do termo de aditamento (fls. 704/710); 

 
 
2.2. R$ 34.006,48 (trinta e quatro mil e seis reais e quarenta e oito 

centavos) - campo 5.11 do termo de aditamento (fls. 704/710); 
 
2.3. R$ 3.799,78 (três mil setecentos e noventa e nove reais e setenta e 

oito centavos) - campo 6.11 do termo de aditamento (fls. 704/710); e 
 
2.4. R$ 3.098,34 (três mil e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos) 

- campo 7.11 do termo de aditamento (fls. 704/710); e 
 
3. DECLARANDO nulo os campos 4, 5, 6, e 7 do termo de aditamento 

(fls. 704/710). 
4.  

É o voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 

processo, decidiu, por maioria, acolher a preliminar de nulidade dos campos 4.11, 
5.11, 6.11 e 7.11, por cerceamento à defesa, conforme art. 35, inciso I, alínea “c” da 
Lei 1.288/2001, arguida pelo sujeito passivo e julgar extintos os mesmos sem 
análise de mérito. Voto divergente do conselheiro José Wagner Pio de Santana. No 
mérito, por unanimidade, conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento 
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para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedentes as 
reclamações tributárias referentes aos campos 8.11 e 9.11, constante do auto de 
infração no 2012/002813 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de R$ 3.189,65 (três mil, cento e oitenta e nove reais e 
sessenta e cinco centavos), e R$ 3.668,50 (três mil, seiscentos e sessenta e oito 
reais e cinquenta centavos), referentes os campos 8.11 e 9.11, respectivamente, 
mais os acréscimos legais. O representante fazendário Heverton Luiz de Siqueira 
Bueno e o advogado Adriano Guinzelli fizeram sustentação oral pela Fazenda 
Pública e Sujeito Passivo, respectivamente. Participaram da sessão de julgamento 
os conselheiros Guilherme Trindade Meira Costa, Regina Alves Pinto, Felipe Falcão 
de Lima, João Alberto Barbosa Dias, Osmar Defante e José Wagner Pio de Santana. 
Presidiu a sessão de julgamento aos dezoito dias do mês de outubro de 2016, o 
conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 13 dias do mês de dezembro de 2016. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

Guilherme Trindade Meira Costa  
Conselheiro relator 

 
 
 

Regina Alves Pinto 
Conselheira Autora do Acórdão 

 


