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ACORDÃO No:                 

      
041 /2017 

PROCESSO No: 2015/6010/501064 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2015/004114 
REXAME NECESSÁRIO No: 3.541 
INTERESSADO:  DIST DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS E 

CONFECÇÕES CYCLAN LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.383.646-9 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 
 I - ICMS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE REGISTRO DE 
NOTAS FISCAIS DE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS. COMPROVAÇÃO 
DOS LANÇAMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. É improcedente a exigência da 
multa formal por descumprimento de obrigação acessória, quando restar 
comprovado nos autos, a ausência do fato que lhe deu origem. 
  
 II – ICMS. LEVANTAMENTO BÁSICO DO ICMS. 
APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO. TARE LEI No 1.201/2000. 
IMPROCEDÊNCIA. É improcedente o auto de infração de créditos de ICMS 
aproveitado conforme determinado na Lei no 1.201/2000, em vigência, por 
contribuintes portadores de Termo de Acordo de Regimes Especiais.  
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário contra o 
contribuinte qualificado na peça inaugural, referente às multas formais pelo 
envio de Guias de Informações e Apurações Mensais e do Documento de 
Informações Fiscais com erros e omissões, pela falta de registro de notas 
fiscais de entradas e por aproveitamento indevido de crédito do ICMS. 

 
Foram anexados aos autos levantamentos básico do ICMS, de notas 

fiscais de entradas não registradas, relatório de nota fiscal eletrônica 
autorizada, livros de registros de entradas e apuração do ICMS, documentos 
auxiliares de notas fiscais eletrônicas, Termo de Acordo de Regime Especial nº 
1.573/2005, Documento de Informações Fiscais, relatório de GIAM por 
contribuinte e Guias de Informações e Apurações Mensais (fls. 05/115). 
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A autuada foi intimada do auto de infração por via postal (fls. 119), 
apresentando impugnações, tempestivamente, com as seguintes alegações 
(fls. 120/128, 172/180, 225/237): 

 
Que não há irregularidade na escrituração dos livros fiscais do 

contribuinte; que o TARE nº 1.573/2005 foi fixado por prazo indeterminado; que 
em nenhum momento deixou de observar o disposto nos artigos mencionados; 
que houve flagrante cerceamento de defesa; que sempre recolheu o ICMS de 
acordo com a Cláusula Primeira do TARE; que a omissão de registro de 
entradas ocorreu somente no mês de setembro de 2010; que a única nota 
fiscal não registrada foi extraviada; que algumas notas não foram registradas 
porque não foram recepcionadas pela impugnante e devolvidas com termo de 
recusa de mercadorias; que houve erro no enquadramento da penalidade 
aplicada no campo 5.15; que as demais notas fiscais encontram-se 
devidamente lançadas no livro de registro de entradas.  

 
Fez juntada de procuração, distrato social, levantamentos, auto de 

infração, livro de registro de entradas, documentos auxiliares de notas fiscais 
eletrônicas, GIAM’s, Portarias, TARE, notificação, resposta à notificação e 
parecer (fls. 129/171, 181/224 e 238/265). 

 
A julgadora singular, profere sua decisão pela nulidade do auto de 

infração por cerceamento à defesa do contribuinte, conforme art. 28, inciso II 
da Lei no 1.288/2001, tendo em vista o descumprimento por parte do autor do 
lançamento, do § 2º do art. 35 da mesma Lei. 

 
O Representante da Fazenda Pública Estadual, em suas 

considerações de fls. 271-273, recomenda a manutenção da sentença singular, 
que uma vez vencida, sugere a procedência parcial do campo 4.11 e a 
improcedência dos campos 5.11, 6.11 e 7.11. 

 
 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 

A presente autuação tem quatro exigências tributárias, tendo por 
base os levantamentos de notas fiscais de entradas sem registro e básico do 
ICMS e multas formais por descumprimento de obrigações acessórias, fato que 
contraria o disposto no parágrafo abaixo descrito. 
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Preliminarmente, a Lei nº 1.288/2001 com redação dada pela Lei nº 
2.521 de 10.11.2011 estabelece que: 

 
Art. 35. (...) 
 
§ 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. 
 

 Superando a questão da preliminar e adentrando ao mérito, pois se 
vislumbra aqui, através de provas contundentes trazidas pelo sujeito passivo, a 
improcedência da reclamação tributária contida no auto de infração em 
epígrafe, que a seguir descrevemos: 

 
Dentre as notas fiscais não escrituradas, conforme o autor do 

lançamento, a nota fiscal  no 1.115 não foi escriturada devido ao seu extravio, 
mesmo assim, o seu valor é de r$ 648,00 reais, o que resultaria em multa 
correspondente a 20%, no valor de R$120,96, valor desprezível pelo princípio 
da bagatela. As demais notas fiscais, ou estão registradas ou foram recusadas, 
com termo de recusa apresentado, além da emissão das respectivas notas 
fiscais de retorno pelo emitente. Portanto inegavelmente improcedente o 
crédito exigido no campo 5.11 do auto de infração. 

 
Não deve prosperar também as exigências contidas nos campos 

4.11 e 6.11, pois têm origem no mesmo fato gerador exposto no campo 5.11, o 
que já mostramos ser inexistente. 

 
Quanto ao valor exigido no campo 7.11, da mesma forma, está 

provado sua improcedência, tendo em vista que o TARE (Termo de Acordo de 
Regimes Especiais) no 1.573/2005 teve seu prazo de validade prorrogado por 
tempo indeterminado, através da Portaria SEFAZ 1.331/2005 às fls. 246/247 
dos autos. 

 
Diante do exposto, decido pela reforma da decisão singular, para 

julgar improcedente o auto de infração nº 2015/004114: 
 
Campo 4.11 - no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais); 
 
Campo 5.11 - no valor de R$ 6.018,11 (seis mil, dezoito reais e onze 

centavos); 
 
Campo 6.11 - no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) e 
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Campo 7.11 - no valor de R$ 122.823,12 (cento e vinte e dois mil, 

oitocentos e vinte e três reais e doze centavos). 
 
 

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, reformar a 
decisão de primeira instância, para julgar improcedente o auto de infração 
no2015/004114 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos 
valores de R$ 600,00 (seiscentos reais), R$ 6.018,11 (seis mil, dezoito reais e 
onze centavos), R$ 1.000,00 (mil reais) e R$ 122.823,12 (cento e vinte e dois 
mil, oitocentos e vinte e três reais e doze centavos), referente aos campos 4.11 
a 6.11, respectivamente. O Senhor HyunSuk Lee fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública Estadual. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros João Alberto Barbosa Dias, Paloma Arruda Ferreira Pincinato, 
José Wagner Pio de Santana, Ademar Andrade de Oliveira, Rui José Diel e 
Felipe Falcão de Lima. Presidiu a sessão de julgamento aos dezoito dias do 
mês de janeiro de 2017, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
Plenário do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais em Palmas - 

TO, aos quinze dias do mês de fevereiro de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

João Alberto Barbosa Dias 
Conselheiro Relator 

 


