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ACÓRDÃO No: 167/2017 
PROCESSO No: 2013/6710/500009 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/000112 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.564 
INTERESSADO: REDE POSTOS MARAJÓ LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.035.046-8 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 

 
EMENTA 
 
 

ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA COMBUSTIVÉL. LEVANTAMENTO 
ESPECÍFICO. OMISSÃO DE ENTRADAS DE MERCADORIAS. REEXAME 
NECESSÁRIO. NULIDADE. É nula a reclamação tributária na falta de clareza 
constatada por falha e omissão na elaboração do Levantamento Especifico de 
Mercadorias-Conclusão, constitui cerceamento de defesa, causando a nulidade das 
exigências tributárias neste auto de infração.  
 

MULTA FORMAL – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DO REGISTRO DE 
NOTAS FISCAIS OMISSÃO DE SAIDAS. NULIDADE. É nula a reclamação tributária 
quando o Levantamento Específico de Mercadorias – Conclusão, acusa a omissão de 
saídas, por deixar de registrar nota fiscal de entrada. Falhas materiais, erros e 
omissões no levantamento fiscal, passivo é de nulidade das reclamações tributárias em 
auto de infração. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 
A Fazenda Publica Estadual constitui o Credito Tributário por meio de 

Lançamento de Oficio em Auto de Infração, na Reclamação Tributária de ICMS 
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ENTRADA – OPERAÇÕES EXTERNAS, para os 
campos; 4.11 - Valor originário de R$ 3.182,25, campo 5.11 - valor originário de R$ 
5.399,99, campo 6.11 - Valor originário de R$ 2.408,47, campo 7.11 - Valor 
originário de R$ 26.433,77, campo 8.11 - Valor originário de R$ 6.811,23, e MULTA 
FORMAL em campo 9.11 - Valor originário de R$ 5.807,26, campo 10.11 - Valor 
originário de R$ 24.752,63, campo 11.11 - Valor originário de R$ 13.686,22. 

 
Trás descrição para o ICMS, nos contextos de campos 4.1 ao 8.1, em 

síntese, Que, o Sujeito Passivo Deixou de Reter e Recolher o ICMS – 
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, referente à AQUISIÇÃO de Mercadorias / 
Combustíveis: DIESEL, ETANOL/ALCOOL, GASOLINA, em Nota fiscal eletrônica 
não Registrada em Livro Próprio – LRE, para comercialização. Relativas aos 
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exercícios de 2008, 2009. Constatado na Auditoria por meio de Levantamento 
Específico de Mercadorias. 

 
Tipificou a Infração para o ICMS, em campos 4.13 ao 8.13, a que se Leia: 

Art. 44, inciso IX, Lei 1.287/01, c/c Art. 13, inciso XII, da Lei 1.287/01. Onde postula:  
 
Art. 44  - São obrigações do contribuinte e do responsável;  
[.....] 
inciso IX  - reter e recolher o imposto devido por substituição 
tributária, quando exigido pela legislação.  
 
Art. 13 . São responsáveis por substituição em relação às operações 
subseqüentes:  
[.....] 
inciso XII  – qualquer contribuinte deste Estado que receber ou 
adquirir mercadorias de que trata o Anexo I, provenientes de outros 
estados ou do exterior, para fins de comercialização no território 
tocantinense, salvo quando o imposto já tiver sido recolhido na 
origem.  

 
Trás descrição de MULTA FORMAL para contextos de campos 9.1 ao 

10.1, em síntese, Que, o Sujeito Passivo deve Recolher MULTA FORMAL, referente 
a DEIXAR DE ESCRITURAR em Livros próprios, Registro de NFe ENTRADAS, 
aquisição das mercadorias: DIESEL, ETANOL/ALCOOL, GASOLINA, no regime de 
substituição tributária. Constatado em Auditoria por meio de Levantamento 
Específico de Mercadorias. 

 
Tipificou a Infração para os campos 9.13 ao 10.13, a que se Leia: Art. 44, 

inciso II, Lei 1.287/01, c/c art. 247 do RICMS – Dec. 2912/06, onde postula:  
 

Art. 44  - São obrigações do contribuinte e do responsável; 
[.....]  
inciso II  - escriturar nos livros próprios, com fidedignidade e nos 
prazos legais, as operações ou prestações que realizar, ainda que 
contribuinte substituto ou substituído;  
 
c/c RICMS – 
 
Art. 247 . O Livro Registro de Entradas, modelo 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 SNIEF s/nº, de 
15 de dezembro de 1970). 

 
Trás ainda descrição de MULTA FORMAL para contexto de campo 11.1 

em síntese, Que, o Sujeito Passivo deve Recolher MULTA FORMAL, referente a 
DEIXAR DE EMITIR DOCUMENTO FISCAL DE SAIDAS das mercadorias 
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adquiridas, ETANOL/ALCOOL, no regime de substituição tributária. Constatado em 
Auditoria por meio de Levantamento Específico de Mercadorias. 

 
Tipificou a Infração para campo 11.13, a que se Leia: Art. 44, inciso III, Lei 

1.287/01, onde postula:  
 

Art. 44  - São obrigações do contribuinte e do responsável;  
[.....] 
 
inciso III – emitir, com fidedignidade, documento fiscal 
correspondente a cada operação ou prestação, tributada ou não, 
inclusive sujeita ao regime de substituição tributária, ainda que 
dispensada a escrituração; 

 
O Autuante juntou aos autos, cópias do Levantamento Específico de 

Mercadorias dos exercícios de 2008 e 2009; Cópias de Livros Registros de 
Inventário, cópias de Livro de Movimentação de Combustíveis – LMC. Acostados as 
fls. 06 a 375, dos autos. 

 
O Sujeito Passivo está perfeitamente identificado, e foi devidamente 

INTIMADO Via Postal AR-Correio deste Auto de Infração. E, Comparece ao 
processo via Causídica, “in fine” , a pleitear Defesa com IMPUGNAÇÃO a este Auto 
de Infração, nos Fatos e Razões a que alega e argumenta. 

 
Em Preliminar ; nada alega 
 
Do Mérito e do Direito; 
 
Alega Que, o Auditor Fiscal procedeu a lavratura do auto de infração de 

maneira incorreta, haja vista que diversas notas fiscais de aquisição das referidas 
mercadorias não foram consideradas em seu relatório e em seu levantamento fiscal. 
Equivocada é a informação do Auditor Fiscal, conforme evidencia em cada contexto. 

 
Para tanto, Apresenta a Impugnante um demonstrativo, para cada 

contexto, discriminando: Data, Nota Fiscal, Litros, Valor da NF, Data do Livro 
Entrada, Página do Livro. 

 
Que, Referidas Notas Fiscais encontram-se devidamente registradas no 

Livro Registro de Entrada, bem como do Livro de Movimentação de Combustíveis. 
 
Não obstante todo o absurdo visto até aqui, o item 11 do auto de infração 

corrobora a cadeia de erros cometidos pelo Autuante. Ao mesmo tempo em que diz 
não há estoque, há inexistência de notas fiscais registradas suficientes à albergar as 
saídas, ao que aplica sansão formal de que não houve emissão de documentos 
fiscais de saídas. Comprovadamente a requerente demonstrou inúmeras notas 
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fiscais, as quais não foram consideradas pelo fiscal. Verifica-se que de fato o auto 
de infração, está completamente equivocado e destoa da realidade fática.  

 
Ante o exposto, espera e requer receber a presente defesa, e julgá-la 

procedente, e, declarar a nulidade do auto de infração, cancelando e arquivando-o 
de imediato. Caso não entenda assim, seja convertido em Diligência para apurar e 
comprovar as informações prestadas. 

 
Trás anexo a impugnação, cópias de Procuração Ad Judicia, cópias de 

Documentos Pessoais, Cópia de Instrumento Particular de Alteração Contratual, 
cópia de comprovante Cadastral Federal - CNPJ, cópias do Auto de Infração, cópias 
de notificação, cópias de Livro Registro de Entrada, cópias de DANFE’s, 
Demonstrativos de NF’s, juntados as fls. 391 a 796 dos autos..  

 
O processo é encaminhado a Julgadora de Primeira Instância para sua 

análise e a sentenciar. De início, faz Despacho ao Autuante para saneamento e 
reveja os campos 10.11 e 11.11 do Termo de Aditamento, na sua correção. E após 
para que proceda a Intimação do Termo Aditivo, ao sujeito passivo. 

 
Designado outro Auditor em substituição ao autor, este faz Termo de 

Aditamento nº 005/2015, atendendo ao Despacho da Julgadora singular. Já com o 
Ciente do Sujeito Passivo. Que deixa de comparecer ao processo, e lavra se o 
Termo de Revelia, porquanto deveria ser Termo de inocorrência de manifestação. 

 
A julgadora de Primeira Instância, novamente em Despachos retorna o 

processo para saneamento do Instrumento de Procuração, seja com poderes a este 
feito ou Órgão Público. Ademais renove a Intimação do Termo Aditivo, não indicado 
anteriormente na intimação, ao Sujeito Passivo. E em novo Despacho pede, Intime 
se o sujeito passivo, deste Termo de Aditamento, não mencionado também na 
anterior Intimação. Atendidos os Despachos, Sendo assim regularizado e saneado o 
processo. 

 
Então, apresenta-se o Causídico do Sujeito Passivo com DEFESA 

ADMINISTRATIVA contra o ADITAMENTO ao auto de infra ção , via das razões de 
fato e de direito. 

 
Inicialmente com PRELIMINAR DE MÉRITO , da DECADÊNCIA, 
 
Importa destacar em matéria tributária, a Decadência acarreta a perda da 

faculdade de o Sujeito Ativo  da obrigação tributária torná-la líquida e certa. 
Corresponde ao direito potestativo de a Fazenda Pública efetuar o lançamento, 
dentro do prazo previamente assinalado em Lei. 
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Trás como base de sua sustentação o Artigo 150, do CTN, e por vias de 
fato, ao Artigo 173 do CTN, dos quais citam e descrevem textualmente, em sua 
Impugnação. 

 
Faz vasta e farta dissertação consoante majoritária doutrina, tanto ao 

Artigo 150, do CTN, em homologação, quanto ao artigo 173, do CTN, em 
Lançamento de Oficio e do prazo mediante notificação, ademais menciona trechos 
de Tributaristas destacando EDUARDO SABBAG e ROQUE ANTÔNIO CARRAZA, o 
Tributarista LEANDRO PAULSEN e o professor KIYOSHI HARADA.  

 
Pontua que o precário aditamento apresentado pelo Auditor Fiscal não 

pode implicar em estiramento do lapso decadencial, sob pena de subversão da 
legalidade.  

 
Do exposto, resta o auto fulminado pela decadência, mormente quanto à 

referencial anuidade de 2008. 
 
Do Mérito ,  
 
Ante a inexistência de alteração substancial ao pífio auto de infração, 

cumpre replicar a defesa já apresentada e requisitar diante da vasta documentação 
apresentada, amplamente suficiente à extirpar a malfadada autuação. 

 
Desta forma, sem prejuízo ao amplo direito de defesa e do contraditório, 

dos argumentos e alegações já trazidas pela nobre Causídica do sujeito passivo, 
que no entanto o fez nas primícias da Impugnação inicial em réplica e repetição. 

 
Pelo exposto requer receber a presente Defesa, como corolário lógico, a 

IMPROCEDENCIA do auto de infração, decretando a sua NULIDADE e 
determinando seu imediato arquivamento. 

 
Já em Sentença proferida pela Julgadora de Primeira Instância. De Inicio 

emitindo o seu relatório na demonstração da constituição da exigência tributária. No 
comparecimento do Sujeito Passivo alegando os fatos impugnativos, em estar 
incorreto o auto de infração, haja vista inúmeras Notas Fiscais não foram 
consideradas em levantamento fiscal, encontrando-as devida e efetivamente 
registradas no livro Registro de Entradas e Livro Movimentação de Combustíveis - 
LMC.  

 
E nos seus Fundamentos de Fato e de Direto. Pugna que diante do 

alegado apontamento de item por item aos erros detectados, nem todos foram 
considerados pelo autor, quando refeitos os seus levantamentos fiscais.  
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Que a defesa apresentada trouxe argumentação e documentos a que 
pudessem possivelmente  contraditar de forma eficiente a exigência tributária de 
ICMS e MULTA FORMAL, pelo contribuinte. Todavia não concretizada a contendo. 

 
E tal circunstância caracteriza Cerceamento ao direito de defesa do 

contribuinte, e a conseqüente Nulidade do auto de infração, estabelecido em Art. 28, 
inciso II, Lei 1.288/01. 

 
Ante o exposto, conhece e julga NULO o Auto de Infração, sem análise de 

Mérito. Absolvendo a autuada ao pagamento dos créditos tributários informados em 
TERMO DE ADITAMENTO aos campos indicados neste auto de infração. Na 
observação de que os campos 6.1 a 6.11 e 7.1 a 7.11, foram desconsiderados pelo 
Autuante, conforme Termo Aditivo ás fls. 664 dos autos. 

 
Submete a Decisão DO CAMPO 11, desfavorável a Fazenda Pública a 

apreciação deste COCRE nos termos dos Art’s. 56 e 58, da Lei 1.288/01, (Redação 
dada pela Lei 3.018/2015). 

 
Nesse REEXAME NECESSÁRIO, é encaminhado o processo para 

manifestação da REPRESENTAÇÃO FAZENDÁRIA.  
 
Esta em PARECER e MANIFESTAÇÃO, a Decisão em Sentença de 

Primeira Instância e do apresentado em Impugnação, tempestiva; tem-se a verificar 
que, as razões de inconformidade expostas pela Impugnante, são consistentes para 
possivelmente ilidir as exigências tributárias em Auto de Infração. De contra razões 
que; 

 
Em Preliminar de Decadência ao período do exercício de 2008. A ciência 

da autuação por A.R se deu em 16.04.2013. A Decadência ocorreria em 01.01.2014, 
portanto não há Decadência. Nos preceitos do art. 173, I, CTN. 

 
De Mérito; Visualiza-se a conduta do Representante Fazendário, a se 

desdobrar em “Auditoria” para cada Contexto deste auto de infração, a conferir NF 
apresentada com Registro em Livro próprio LRE e LMC, e na conferencia de cada 
documento fiscal, a nota fiscal com seus quantitativos, para com o Levantamento 
Específico de Mercadorias, a dar o seu resultado final. 

 
Nas considerações emanadas, recomenda pela Improcedência dos 

valores de R$ 3.182,25 para campos 4.11, R$ 4.104,62, para 5.11, R$ 4.498,73 para 
8.11, R$ 1.748,99, para 10.11, R$ 79.543,39, para 11.11.  

 
E pela Procedência nos valores R$ 2.651,87 para os campos 9.11, R$ 

50,50, para 8.11, R$ 8.316,69 para 11.11. 
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O Presidente do Contencioso Administrativo-Tributário, em Despacho, 
encaminha a Agência de Atendimento do Sujeito Passivo, para dar ciência da 
Decisão em Sentença de Primeira Instância, e do Parecer/Manifestação da 
Representação Fazendária. QUE Notificados ao sujeito passivo, não comparece aos 
autos do processo, dentro do prazo delimitado. 

 
É em síntese o Relatório, 
 
 

VOTO 
 
 

Ao examinar a documentação trazida ao feito, no compulsar dos autos, 
neste REEXAME NECESSÁRIO, torna-se imperativo fazer observar o Termo de 
Aditamento, fls. 663/666, nas correções procedidas do Autuante ao auto de 
infração, e dos Levantamentos Específico refeitos que se encontram acostadas as 
fls. 471/662 dos autos. 

 
Primordial se faz evidenciar, que o Autuante compelido pelo Despacho da 

Julgadora Singular, fls. 469, em sanear o auto de infração, devido às alegações e 
argumentos impugnativos, seguidos dos demonstrativos das Notas Fiscais 
Eletrônicas – NFe’s de combustíveis, “insinuadas como registradas em Livro 
próprio”, trazidas pelo causídico do sujeito passivo em sua defesa na Impugnação. É 
de entender a forma pela qual o Autuante modifica e altera contexto e valor 
originário em campos deste auto de infração. 

  
E, até mesmo solicitando a desconsideração dos campos 6.1 ao campo 

7.15, na alegação: “Após a revisão dos Levantamentos originais (cópias anexas), 
desconsiderá-los.”  

 
Contudo das diversas notas fiscais eletrônicas relacionadas nos 

Levantamentos Específicos de Mercadorias-Conclusão, de onde a Impugnante 
apontou item por item, “os possíveis erros detectados de NFe’s’’, na controvérsia 
que “se encontram registradas” e apresentam quantidades de produtos distintos 
daqueles constantes dos referidos levantamentos especifico, fiscal, e nem todos 
foram considerados pelo Autuante, quando refeitos e alterados pelo Termo de 
Aditamento. 

 
E deste precedente entendeu a Julgadora Singular, tal circunstância 

caracteriza o cerceamento de defesa do sujeito passivo e a conseqüente nulidade 
do auto de infração nas reclamações tributárias aventadas. Do qual se fundamenta 
nos preceitos do Art. 28, inciso II, e 29, da Lei 1.288/01. 

 
E em virtude da decisão em Nulidade, não foi analisado o Mérito deste 

Contencioso. 
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Desse Julgado, do Reexame Necessário, em decisão singular ser 

Nulidade, tem-se que os valores modificados pelo Termo de Aditamento, de campos 
4.11 a 10.11, por ser desfavorável a Fazenda Publica estão abaixo do valor de 
alçada de R$ 5.000,00 para submetê-los ao Duplo Grau de Jurisdição 
Administrativa.  

 
Assim, consideradas efetivamente e definitivamente julgados os campos 

4.11 a 10.11, serem nulas as exigências tributarias deste auto de infração, sem 
análise de mérito, por Sentença de Primeira Instância Administrativa. 

 
Com exceção em campo 11.11- valor originário de R$ 13.686,22, [.....], 

alterado em Termo Aditivo para R$ 87.860,08 [Oitenta e sete mil, oitocentos e 
sessenta reais e oito centavos], fls. 666 e 799, dos autos. Visto é ser o valor acima 
de alçada de R$ 5.000,00. Motivo pelo qual a Julgadora Singular submete a decisão 
(de ser NULO) desfavorável a Fazenda Publica, á apreciação do Colendo Conselho, 
nos preceitos do Art. 56 e 58 da Lei 1.288/01. 

 
Portanto, a apreciação desta Corte administrativa, o COCRE, em 

REEXAME NECESSÁRIO, deva se reportar na proferida decisão de Primeira 
Instância, pela nulidade, tão apenas ao Campo 11, (11.1 a 11.11) deste A.I.. 

 
Temos para este contexto de campo 11.1 em síntese, Que, o Sujeito 

Passivo deve Recolher MULTA FORMAL, referente a DEIXAR DE EMITIR 
DOCUMENTO FISCAL DE SAIDAS das mercadorias adquiridas, ETANOL/ALCOOL, 
no regime de substituição tributária. Constatado em Auditoria por meio de 
Levantamento Específico de Mercadorias-conclusão. 

 
Tipificou a Infração de campo 11.13, a que se Leia: Art. 44, inciso III, Lei 

1.287/01, onde postula:  
 

Art. 44  - São obrigações do contribuinte e do responsável;  
[.....] 
inciso III – emitir, com fidedignidade, documento fiscal 
correspondente a cada operação ou prestação, tributada ou não, 
inclusive sujeita ao regime de substituição tributária, ainda que 
dispensada a escrituração; 
 

Tipificou para a Multa Formal na PENALIDADE em campo 11.15, o Art. 
50, inciso IV, alínea “a”, da Lei 1.287/01, “verbis ”: 

 
Art. 50.  A multa prevista no inciso II, do art. 47 será aplicada, na 
forma a seguir, em moeda nacional, cumulativamente com o 
pagamento do imposto devido, se for o caso: 
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IV – 10% do valor da operação ou da prestação quando a infração se 
motivar de:  
 
a ) falta de emissão de documento fiscal correspondente a cada 
operação ou prestação tributada, inclusive sujeita ao regime de 
substituição tributária; 
 

O lançamento de Ofício neste auto de infração provém do Levantamento 
Especifico de Mercadorias – Conclusão, agora modificado, acostado as fls. 662 e 
aditivado as 779 dos autos, onde acusa e demonstra as diferenças em TOTAL DE 
SAÍDAS, por falta de emissão de Nota Fiscal de Vendas. 

 
Chama atenção nestes autos, a Manifestação da Representação 

Fazendária, para cada contexto de exigência tributária, exalada em 10 páginas, fls. 
844 a 854. Do que se pode visualizar e constatar na conduta do ilustre 
Representante Fazendário, a se desdobrar em “Auditoria” para cada Contexto deste 
auto de infração, a conferir NFe’s apresentadas, Que, nos dizeres dos causídicos 
defensores, com Registro em Livro próprio LRE e LMC, e na conferencia de cada 
documento fiscal, destas notas fiscais com seus quantitativos, para com o 
Levantamento Específico de Mercadorias-Conclusão, a dar o veredicto de seu 
resultado final. 

 
Entretanto o Reexame Necessário sobrepuja mediante a legislação 

tributária, apenas para o campo 11.1 ao campo 11.11, deste auto de infração.  
 
Contudo, nos “Ditames” acima declinados, servem para demonstrar a 

dificuldade encontrada pelo REFAZ, para “destrinchar” em termos possíveis os 
quantitativos informados em NFe’s, nos elementos prováveis de erros e omissões, 
argüidos e apresentados em defesa pelo causídico do sujeito passivo, “das Notas 
Fiscais Eletrônicas registradas” no comparativo com os dados levados a efeito em 
Levantamento Especifico de Mercadorias-Conclusão, apresentado pelo Autuante. 
Com certeza evidenciado está as incongruências neste levantamento para o tornar 
não confiável. 

 
Desta forma, comungo com as assertivas colocações em decisão 

proferida pela Julgadora Singular em sua sentença monocrática, suscitada e 
demonstrada acima “a quo ”.  

 
Em face da acolhida em preliminar de NULIDADE das exigências 

tributárias neste Auto de Infração, deixo de analisar a argüição do nobre causídico, 
de Decadência interposta neste recurso Impugnativo, a vista do “decíduo ” em 
sentença singular. 

 
Ante ao colocado e evidenciado, nesse Reexame Necessário, Conheço 

da Impugnação, tempestiva, para negar-lhe provimento, e Confirmando e Mantendo 
a Decisão proferida em Sentença Monocrática, que JULGOU pela NULIDADE, da 
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reclamação tributária em campo 11.1 a 11.11 neste Auto de Infração nº 
2013/000112, sem análise de mérito. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
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 nula as reclamações tributárias constante do auto de 
infração no 2012/003323 em campos 4.11 a 11.11 e extinto sem análise de mérito, 
nos termos do art. 58, § único da Lei 1.288/2001. O Senhor Hyun Suk Lee fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública Estadual e solicitou o refazimento dos 
trabalhos de auditoria conforme prevê o Regimento Interno. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros Heverton Luiz de Siqueira Bueno, Josimar Júnior de 
Oliveira Pereira, José Cândido de Moraes, Maria das Graças Vito da Silva Veloso e 
Kellen C. Soares Pedreira do Vale. Presidiu a sessão de julgamento aos quatorzes 
dias do mês de junho de 2017, o conselheiro Ricardo Shiniti Konya. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECUROS FISCAIS, 

em Palmas, TO, aos vinte e um dias do mês de setembro de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente  

 
 
 
Heverton Luiz de Siqueira Bueno 

Conselheiro Relator 


