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                                                   Contencioso Administrativo-Tributário 

 
 
 
ACÓRDÃO No: 105/2017 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.425 
PROCESSO No: 2013/6490/500214 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/001630 
INTERESSADO: FRAMA COMERCIO DERIVADOS PETROLEO 

LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.005.178-9 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 

 
 

ICMS. LEVANTAMENTO FISCAL DE NOTAS FISCAIS DE SAIDAS NÃO 
REGISTRADAS NO LIVRO PRÓPRIO. FALTA DE CORRELAÇÃO DO CONTEXTO 
COM OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE - É nulo o auto de infração quando 
constatada a falta de correlação do contexto do auto de infração com os documentos 
comprobatórios dos fatos em que se fundamentar o crédito tributário, nos termos do 
art.35, inciso I, c e inciso IV combinado com o art. 28, inciso II da Lei 1.288/2001. 

 
 

RELATÓRIO 
 

 
 A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 

de infração nº 2013/001630 contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, por 
deixar de recolher ICMS relativo a multa formal referente a omissão de registro de 
saídas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária. 

 
Foram anexados aos autos, DANFE/Documento Auxiliar da Nota Fiscal, 

Levantamento das Notas Fiscais sem Registro, relatório das notas fiscais Eletrônicas 
autorizada, cópia do livro registro de entradas e do livro registro de saídas fls.04 à 
81. 

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal (fls. 82) 
apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 83 à 
92): 

 
Preliminarmente O impugnante alega ausência de fato gerador citando 
o art. 20 da lei 1287/01, onde em nenhum momento foi indicado que 
notas fiscais de devolução seria situação de ocorrência do fato gerador 
do ICMS. 

 
Que a infração não está em conformidade com verdadeiro objeto da 
acusação, que é nota fiscal de devolução. 
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Que foi orientado a fazer a nota fiscal de devolução dos cupons que 
foram emitidos erroneamente, então, emitiu a nota fiscal de devolução 
e fez o registro no livro registro de ocorrências. 

 
Por fim requer que seja acolhida a fundamentação para cancelamento 
do Auto de Infração.   

  
Fez juntada do DANFE-Documento Auxiliar de |Nota Fiscal Eletrônica, 

livro registro de ocorrências, fls. 93 à 95. 
 
O processo foi devolvido via despacho no 0009/2014, fls. 98, para 

saneamento, sendo juntada manifestação do autor, fls. 100/101. 
 
Instado a se manifestar o impugnante apresentou nova impugnação (fls. 

105 á 110), ratificando as mesmas alegações, acrescentando que é importante 
ressaltar a impossibilidade de emissão de carta de correção, por impossibilidade 
total do meio, bem como, pelo fato de terem havido outras emissões posteriores de 
notas fiscais. Sendo o único meio cabível para a correção do problema a emissão de 
nota fiscal de devolução, que não gera crédito tributário. 

 
Alega ainda, que o livro de ocorrência também é livro próprio especificado 

no art. 44, II da lei 1287/01. Fez juntada de documentos pessoais, cópia do contrato 
e procuração, fls. 111 á 116. 
 

O julgador de primeira instância, em sentença às folhas 119/124, aduz:  
 

Que o objeto da autuação se refere a multa formal por omissão de 
registro  de saídas de mercadorias sujeitas a Subst ituição 
tributária (grifo nosso),  descrita no contexto 4.1 do Auto de 
Infração, vejamos o que diz o Art. 44 e o Art. 50 Inc. IV, alínea “g” da 
lei 1287/01, tipificados nos campos 4.13 e 4.15 do Auto de Infração; 
que constam como sendo de entradas as notas fiscais emitidas as 
fls. 04 e 06,  o que por si só,  já estabelece uma falta de correlação 
do contexto (campo 4.1)  e os artigos especificados no campo 4.13 e 
4.15 do Auto de Infração; que observa-se tratar de nota de 
devolução, onde foi emitida uma nota de entrada  do Sujeito passivo 
para ele mesmo, para que fosse regularizado uma situação onde 
através da cópia  do livro de registro de ocorrências, fls. 95,  
constatou-se erro no registro do emissor de cupom fiscal; que a 
multa especificada se refere a 20% do valor da operação, em tese no  
primeiro momento se aplica  a operações tributadas especificado  na 
alínea “c” do Art. 50 inc. IV da lei 1287/01, enquanto que no caso em 
tela foi sugerida a aplicação da alínea “g”, relativo a contribuinte 
substituído, que  ao meu ver,  não se aplica ao caso; 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; que existe contradição 
entre o histórico em especificar saídas de mercadorias  e colocar 
como prova nota fiscal de entradas. Citando como infração e  
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penalidade artigos que descrevem situações relativas a contribuintes 
substituídos que não se aplica ao caso em questão; que desta forma, 
a conjunção dessas circunstâncias caracteriza a situação prevista no 
inciso II, do art. 28, da Lei 1.288/2001; que 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; que a ausência dos respectivos documentos 
comprobatórios impossibilita a comprovação da regularidade da 
exigência fiscal, cujo ônus da prova, neste caso, cabe ao Fisco, nos 
termos do art. 142, do Código Tributário Nacional, CTN e que 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 as 
conclusões sobre a ilicitude das operações objeto da autuação em 
contenda, nos termos dos dispositivos do art. 35, da Lei 1.288/2001. 

 
Diante do exposto, conhece da impugnação apresentada e julga NULO o 

auto de infração nº 2013/001630, referente a Multa Formal no valor de R$ 18.643,22 
(dezoito mil seiscentos e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos). 
 

 Ciente da decisão prolatada em primeira instância a empresa não se 
manifestou. 

 
 A Representação Fazendária, em parecer às fls. 125/129, pede que seja 

confirmada a decisão da sentença proferida pelo Julgador Singular.   
 
 É o relatório. 

 
    
VOTO 
 

 
O auto de infração em análise refere-se à omissão de registro de saídas 

de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária correspondente ao 
exercício de 2011. 
 

 Visto, analisado e discutido o presente processo, denota-se que razão 
assiste ao sujeito passivo, uma vez que a descrição da infração constante no campo 
4.1 não tem correlação com os documentos comprobatórios do crédito tributário, 
apresentados pelo auditor fiscal. 

 
Com efeito, o exame das informações constantes dos documentos 

anexados aos autos, de páginas 4 a 17, os quais subsidiam a presente exigência 
tributária, não permite certificar a origem e a veracidade das informações neles 
inseridas. 
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Podemos verificar que as notas fiscais n. 23 e 25 (fls.04 e 06) trata-se de 

notas fiscais de entradas. Observa-se, ainda, tratar de nota de devolução, onde foi 
emitida uma nota de entrada do sujeito passivo para ele mesmo, para que fosse 
regularizada uma situação onde através da cópia do livro de registro de ocorrências 
(fls.95), constatou-se erro no registro do emissor de cupom fiscal. 

 
Esses são, em síntese, os documentos que embasam a exigência 

tributária, e por meio dos quais o autuante procura demonstrar a sistemática dos 
cálculos por ele efetuados para determinar o valor da elisão fiscal praticada pelo 
sujeito passivo no período fiscalizado. 
 

Ao analisar referidos documentos anunciados conclui-se que não 
possuem nenhum vínculo com os fatos narrados na inicial, por isso, não podem 
constituir elementos de prova. 

 
Verifica-se que o autuante narra a descrição da infração, no campo 4.1, como 

omissão de registro de saídas de mercadorias, senão vejamos: 
 

“... omissão de registro de saídas de mercadorias  sujeita ao regime 
de substituição tributária...” (grifo nosso). 

 
 Ocorre que, erroneamente juntou aos autos notas fiscais de entrada e de 
devolução, como dito anteriormente.  

 
Via de regra, documentos, acostados aos autos, sem vínculo com os fatos 

narrados na inicial, além de não constituir elementos comprobatórios do lançamento 
de constituição do crédito tributário, podem induzir a análise equivocada da matéria 
em apreciação, dificultar a defesa do contribuinte e consolidar o cerceamento do seu 
direito de defesa. 

 
Assim, 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; 

 
Temos que, a ausência dos respectivos documentos comprobatórios 

impossibilita a comprovação da regularidade da exigência fiscal, cujo ônus da prova, 
neste caso, cabe ao Fisco, nos termos do art. 142, do Código Tributário Nacional, 
CTN, in verbis: 

 
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir 
o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento 
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da 
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o 
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e sendo caso, 
propor a aplicação da penalidade cabível.  
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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 as 
conclusões sobre a ilicitude das operações objeto da autuação em contenda, nos 
termos dos dispositivos do art. 35, da Lei 1.288/2001, a seguir transcritos: 
 

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

 
Nessa diapasão, somente a narração clara, objetiva e segura dos fatos e 

o conjunto dos documentos fiscais comprobatórios permitiriam o convencimento das 
ocorrências descritas na inicial. 

 
A presente ação fiscal reveste-se de imperfeição que implica a sua 

anulação, por erro formal, em virtude dos lapsos destacados. 
 

 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins já 

tem decisões sobre o assunto: 
 

 
ICMS. AUDITORIA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. RECURSO 
VOLUNTÁRIO. ERRO FORMAL. ARTS. 28 E 35 DA LEI 1.288/2001 - 
A narração contida na peça fiscal deve ser clara, objetiva e segura o 
suficiente para permitir a compreensão dos fatos nela narrados; caso 
contrário, a leitura incompreensível implica a sua nulidade, ao teor do 
art. 28, II, c/c. art. 35, I, c, da Lei 1.288/2001; a qualificação de infração 
cometida diversa do fato infringente noticiado no lançamento fiscal e a 
falta de elementos comprobatórios dos fatos descritos na inicial 
maculam a constituição do crédito tributário e conduzem a sua 
nulidade, nos termos do art. 35, I, d, e IV, da mesma Lei. 
MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA 
ESTADUAL NÃO ACOLHIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO. 
SENTENÇA REFORMADA. UNÂNIME. (Acórdão 118/2012, rel. 
Deides Ferreira Lopes, j. 18.10.12). 
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Por todo o exposto, tem-se que a ocorrência dos equívocos destacados 

vicia a constituição do crédito tributário efetuada pelo Fisco. 
 

Portanto, a luz dos elementos fáticos e jurídicos acima delineados decido 
pela manutenção da decisão de primeira instância, e julgo pela NULIDADE do auto 
de infração nº2013/001630. 

 
É como voto. 

 
 

DECISÃO 
 
 
Certifico que na conformidade da ata da sessão ordinária hoje realizada, o 

Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente processo, 
decidiu, por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira 
instância, que julgou nulo o auto de infração de no 2013/001630 e extinto o processo 
sem julgamento de mérito. O Senhor João Alberto Barbosa Dias fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública Estadual. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale, Heverton Luiz de Siqueira 
Bueno, Josimar Júnior de Oliveira Pereira, Denise Baiochi Alves, Osmar Defante e 
Ricardo Shiniti Konya. Presidiu a sessão de julgamento aos dez dias do mês de abril 
de 2017, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos vinte e sete dias do mês de junho de 2017. 
 
 

 
Suzano Lino Marques 

Presidente 
 
 

Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale 
Conselheira Relatora 


