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ACÓRDÃO No:   220/2017 
PROCESSO No:   2015/6010/500634 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.667 
AUTO DE INFRAÇÃO No:   2015/002147 
INTERESSADO:  PALMAS GSEC DISTRIBUIDORA DE CIGARROS 

LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  29.394.256-0 
REQUERENTE:   FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 

 
MULTAS FORMAIS. OMISSÕES DE ENTRADAS E SAÍDAS DE 

MERCADORIAS. LEVANTAMENTOS COM ERROS. CERCEAMENTO A DEFESA. 
NULIDADE – É nula a reclamação tributária quando caracterizado o cerceamento a 
defesa previsto no art. 28, inciso II, da Lei 1.288/2001, pela inobservância dos 
requisitos previstos no art. 35, inciso IV e § 2º do mesmo diploma legal. 
 
 
RELATÓRIO 
 

 
A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário contra o 

contribuinte qualificado na peça inaugural, através do auto de infração no 

2015/002147, exigindo multas formais pela falta de registro de documentos fiscais 
de saídas e de entradas de mercadorias. 

 
Foram anexados aos autos levantamento comparativo das saídas 

registradas com o documentário emitido, levantamentos especiais, relatório de GIAM 
por contribuinte, Documentos de Informações Fiscais e livros de registros de saídas, 
entradas e apuração do ICMS (fls. 04/52). 
 

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal (fls. 55), 
apresentando impugnação às fls. 56/59, com as seguintes alegações: 

 
Preliminarmente que seja julgado nulo o auto de infração por infringir os 

arts. 106 e 113 do CTN; que o auto de infração foi embasado no levantamento 
comparativo das saídas registradas com documentário emitido, sem os documentos 
de fato; que houve insegurança na determinação da infração; no mérito, que o ICMS 
é cobrado antecipadamente por serem produtos sujeitos à substituição tributária. 
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O Julgador de Primeira Instância devolveu o processo ao autuante (fls. 
62/63) para juntada das notas fiscais de entradas não registradas e do levantamento 
das notas fiscais. O autor do procedimento fez juntada do relatório de notas fiscais 
de entradas e de saídas (fls. 65/165).  

 
Encaminhado para julgamento, foi lavrada Sentença às fls. 169/172 

decidindo pela nulidade do auto de infração com fundamento no fato de que os 
autos não estão aptos para demonstrar a materialidade do ilícito denunciado na 
inicial, tampouco para dar sustentabilidade à acusação; que o autor do procedimento 
não esclarece as alegações da impugnante e não foram demonstradas e nem 
identificadas quais as notas não registradas, conforme determina a legislação; que 
pelos relatórios de notas fiscais não é possível identificar os tipos de operações e o 
CFOP; que a presente acusação carece de mais evidências, pois os elementos de 
provas carreados aos autos não são suficientes para demonstrar a certeza dos fatos 
denunciados na inicial. 

 
Em razão da decisão desfavorável à Fazenda Pública, os autos foram 

remetidos à Representação Fazendária, em reexame necessário, que se manifestou 
pela confirmação da decisão de primeira instância tendo em vista que a ausência de 
elementos instrutivos do crédito tributário pode caracterizar cerceamento de defesa 
(fls. 173/175). 

 
Notificado da sentença e do parecer da REFAZ por via postal (fls. 180), o 

sujeito passivo não se manifestou. 
 
É o relatório. 

 
 
VOTO  
 

 
O auto de infração em análise refere-se às multas formais pela falta de 

registro de notas fiscais de saídas e de entradas, caracterizando descumprimento de 
obrigação acessória.  

 
Para a apuração dos ilícitos fiscais, o autor do procedimento utilizou-se de 

vários levantamentos, mas sem demonstrar, efetivamente, as omissões detectadas, 
bem como não identificou os documentos fiscais não registrados. 

 
Também não anexou aos autos nenhum documento comprobatório do 

feito, mesmo depois do processo ter sido colocado em diligência pelo julgador de 
primeira instância, que entendeu que o processo carecia de mais evidências. 

 
A Lei nº 1.288/01 dispõe que: 
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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. 
  
(...) 
 
§ 2º Quando mais de uma infração for atribuída ao mesmo sujeito 
passivo ou responsável, as exigências podem ser formuladas em um 
só instrumento, desde que alcance e individualize todos os tributos, 
as infrações e os exercícios, apurados pelo mesmo tipo de 
levantamento fiscal. (Redação dada pela Lei 2.521, de 10.11.11) 

 
A falta dos requisitos mínimos elencados nos dispositivo legal acima 

descrito causa cerceamento de defesa e a consequente nulidade do lançamento. 
 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins 

tem decisão sobre o assunto: 
 

ACÓRDÃO Nº.: 017/2017 - EMENTA: ICMS. INFRAÇÕES 
APURADAS POR LEVANTAMENTOS FISCAIS DE NATUREZAS 
DIFERENTES. EXIGÊNCIAS FORMULADAS NO MESMO AUTO DE 
INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS 
TRIBUTÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE - É nulo 
o auto de infração quando caracterizado o cerceamento de defesa 
previsto no art. 28, inciso II, da Lei 1.288/2001, pela inobservância 
dos requisitos previstos no inciso IV e no § 2º, ambos do art. 35, da 
mesma Lei. 

 
Desta forma, voto concordando com o julgador singular que decidiu pela 

nulidade do auto de infração no 2015/002147 e peço a confirmação da sentença 
singular. 
 
 
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, para julgarem nulas as reclamações tributárias constantes do 
auto de infração no 2015/002147 e extinto o processo sem análise de mérito. O 
representante fazendário Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública 
Estadual e pediu o refazimento dos trabalhos de auditoria, conforme prevê o 
Regimento Interno. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Denise 
Baiochi Alves, Osmar Defante, Ricardo Shiniti Konya, Kellen C. Soares Pedreira do 
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Vale, Heverton Luiz de Siqueira Bueno e Josimar Júnior de Oliveira Pereira. Presidiu 
a sessão de julgamento aos vinte e três dias do mês de novembro de 2017, o 
conselheiro Suzano Lino Marques. 
 

 
 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas – TO, aos 07 dias do mês de dezembro de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

Denise Baiochi Alves 
Conselheira Relatora Suplente 

  


