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ACÓRDÃO No: 

 
208/2017 

PROCESSO No: 2015/6040/503096 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2015/002714 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.637 
INTERESSADO:  MELLO & SILVA LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.403.222-3 
RECORRENTE:  FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA  
 
 

ICMS. FALTA DE REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADA. 
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE SAÍDAS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS 
COMPROBATÓRIOS. NULIDADE - É nula a reclamação tributária quando não 
contiver em anexo os documentos comprobatórios em que se constitui a reclamação 
tributária, caracterizando cerceamento de defesa, conforme estabelece o art. 28, 
inciso II da Lei nº 1.288/01 

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário contra o 
contribuinte qualificado na peça inaugural, referente às omissões de saídas de 
mercadorias tributadas presumidas pela falta de registro de notas fiscais de 
entradas. 

 
Foram anexados aos autos relação levantamento de notas fiscais (fls. 

04/56). 
 
A autuada foi intimada por via postal (fls. 58), apresentando impugnação, 

tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 59/62): 
 
Que alega cerceamento de direito de defesa, tendo em vista a não 

entrega dos documentos e levantamentos fiscais sobre os quais se embasaram o 
lançamento e pela a falta de clareza e precisão em relação à descrição dos fatos, 
que o ICMS de todas as saídas foi recolhido. 

 
Fez juntada de procuração, contrato social e relatório de conferência, 

CADA, IDNR, Termo de Acordo de Parcelamento, consolidação dos débitos, DARE 
e comprovantes de pagamentos (fls,63/138). 

 
O processo foi devolvido ao autuante (fls. 140) para retificação do 

percentual da multa e das penalidades e juntada de cópias de livros de registro de 
entradas e dos documentos fiscais. Contudo o autuante refez os levantamentos 
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(fls146/156) e lavrou termo de aditamento retificando os contextos, as base de 
cálculo e os valores originários (fls143/145). 

 
O contribuinte foi intimado do aditivo por via postal (fls.159), mas não se 

manifestou nos autos. 
 
Foi lavrada sentença singular, onde a julgadora de primeira instância 

informa que o sujeito passivo está devidamente identificado no auto de infração, a 
intimação é válida, a impugnação é tempestiva e apresentada por advogado 
legalmente constituído, nos termos do artigo 20, caput da Lei nº 1.288/01 com 
redação dada pela Lei no 2.521/11; que o autuante identificado no campo 8, possui 
capacidade ativa para constituição do crédito tributário e preenche os requisitos 
estabelecidos na legislação tributária. 

 
Decide preliminarmente, que as notas fiscais e os livros de registro de 

entradas que comprovariam os ilícitos lançados na inicial, não foram anexados aos 
autos, contrariando o disposto no art. 35, inciso IV da Lei no 1.288/01. 

 
Assim como os percentuais de multa descrito nos campos 4.10, 5.10, 

6.10, 7.10 e as penalidades informadas nos campos 4.15, 5.15, 6.15, e 7.15 foram 
majorados pela Lei no 2.253/09. 

 
Tal fato concretiza a nulidade do auto de infração por cerceamento ao 

direito de defesa do contribuinte, nos termos do que preceitua o art. 28, inciso IV da 
Lei n°1.288/01 com redação dada pela Lei no 3.018/15. 

 
 Em razão da nulidade a julgadora de primeira instância não analisou as 

demais preliminares alegada pela defendente e nem o mérito deste contencioso, 
conheceu a impugnação apresentada e julgou NULO sem análise de mérito o auto 
de infração no 2015/002714: 

 
Campo 4.11 – do termo de aditamento às fls. 143 - no valor de R$ 

6.987,52 (sei mil novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos); 
 
Campo 5.11 do termo de aditamento às fls. 144 - no valor de R$ 3.488,10 

(três mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e dez centavos); 
 
Campo 6.11 do termo de aditamento às fls. 144 - no valor de R$ 8.493,13 

(oito mil, quatrocentos e noventa e três reais e treze centavos); 
 
Campo 7.11 do termo de aditamento às fls. 144 - no valor de R$ 

18.265,01 (dezoito mil, duzentos e sessenta e cinco reais e um centavo); 
 
 
Por sua vez a Representação Fazendária em parecer por não haver fatos 

diferentes do que já foi relatado concorda com a decisão singular e pede a sua 
manutenção na integra. (fls. 165/167). 
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É o Relatório. 
 

 
VOTO 

 
 
Os créditos tributários constituídos contra o sujeito passivo identificado na 

inicial tratam-se de omissões de saídas de mercadorias tributadas, presumidas pela 
falta de registro de notas fiscais de entradas. 

 
O autor do procedimento não anexou aos autos os documentos 

comprobatório dos ilícitos fiscais, tais como cópias das notas fiscais não registradas 
e livro de registros de entradas. O processo foi colocado em diligência, mas ainda 
assim não houve a juntada dos referidos documentos. 

 
A Lei no 1.288/01 dispõe em seu art. 35, inciso IV que: 
 

Art. 35. O Auto de Infração: 
 
(...) 
 
IV - contém em anexo todos os demonstrativos do crédito 
tributário e os documentos comprobatórios dos fatos em que se 
fundamentar. 

  
A falta dos documentos comprobatórios dos fatos caracteriza 

cerceamento ao direito de defesa do contribuinte. O Conselho de Contribuintes e 
Recursos Fiscais tem decisão sobre o assunto: 

 

 ACÓRDÃO Nº. : 010/2016  

EMENTA : ICMS. OMISSÃO DE VENDAS. LEVANTAMENTO 
DA CONTA CAIXA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS 
COMPROBATÓRIOS. NULIDADE - É Nulo o auto de infração 
quando não contiver em anexo os documentos comprobatórios 
em que se constitui a reclamação tributária, por ter sido o ato 
praticado com cerceamento ao direito de defesa, conforme 
estabelece o art. 28, inciso II da Lei nº 1.288/01. 
 

Desta forma, voto pela confirmação da decisão de primeira instância que 
julgou nulo o auto de infração e extinto o processo sem julgamento de mérito. 

 
É como voto. 
 

DECISÃO 
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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 no 2015/002714 e extinto o processo 
sem análise de mérito. O representante fazendário Gaspar Mauricio Mota de 
Macedo pediu o refazimento dos trabalhos de auditoria, conforme prevê o 
Regimento Interno. Participaram da sessão de julgamento o conselheiro Josimar 
Júnior de Oliveira Pereira, Luiz Carlos da Silva Leal, Osmar Defante, Ricardo Shiniti 
Konya, Kellen C. Soares Pedreira do Vale e Heverton Luiz de Siqueira Bueno. 
Presidiu a sessão de julgamento aos trinta e um dias do mês de agosto de 2017, o 
Conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos vinte e nove dias do mês de novembro de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques  
Presidente 

 

 

Josimar Junior de Oliveira Pereira 
Conselheiro Relator 


