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ACÓRDÃO No: 061/2017 
PROCESSO No: 2014/6040/504430 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2014/003000 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.445 
INTERESSADO: COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.088.742-9 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 

EMENTA 
 
 

I – ICMS. INFRAÇÕES APURADAS POR DIVERSOS TIPOS DE 
LEVANTAMENTOS FISCAIS. EXIGÊNCIAS FORMULADAS NUM SÓ AUTO DE 
INFRAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. PRECEDENTES DE NULIDADE – O 
descumprimento dos requisitos previsto no § 2o do art. 35, da Lei 1.288/01, com 
redação da Lei 2.521/2011, torna nulo o auto de infração. Procedimento adotado no 
julgamento conforme art. 54-A da Lei 1.288/2001, que trata dos atos repetitivos. 

 
II – MULTA FORMAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE – A 

ausência dos documentos comprobatórios dos fatos, previstos no art. 35, inciso IV, 
da Lei 1.288/2001, acarreta a nulidade do auto de infração por cerceamento de 
defesa, conforme art. 28, inciso II, da mesma Lei. 
 

 
RELATÓRIO 

 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
de infração nº 2014/003000, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 
referente à falta de recolhimento do ICMS aproveitado indevidamente, omissão de 
recolhimento do ICMS nas saídas tributadas e não registradas em livro próprio, e 
Multa Formal em descumprimento de obrigação acessória do não registro de Notas 
Fiscais de saídas de mercadorias em Livros Registros próprios. 

. 
Foram anexados aos autos; Levantamento Básico do ICMS, 

Demonstrativo Lançamento de Oficio - Detalhamento, Levantamento Comparativo 
das Saídas Registradas com o Documentário Emitido, cópia de Relatório de Nota 
Fiscal Eletrônica Autorizada da SEFAZ, cópia da Nota Fiscal Eletrônica nº 5876, 
serie 3, modelo 55, cópia de Registros Fiscais dos Documentos de Saídas de 
Mercadorias e Prestação de Serviços - SPED. (fls. 04/11). 
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A autuada foi intimada do auto de infração (fls.12), por via postal AR (fls. 
13), apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 
14/19): 

 
Não argui Preliminar. 
 
De Mérito, de início faz descrever e colar os campos 4.1, 5.1, 6.1 – 

contextos, do Auto de Infração, onde discorre sobre as infrações demonstrando 
conhecer perfeitamente das reclamações tributárias. 

 
Da inexistência de aproveitamento de crédito de ICMS. Inocorrência da 

Infração descrita no campo 4.1 – Contexto, do AI.  
 
Que, Conforme comprovam as cópias das Notas Fiscais Eletrônicas, o 

referido documento fiscal foi emitido em Remessa para Demonstração – CFOP 
5.912, de um Trator conforme se identifica discriminado. Com o destaque do ICMS 
no valor de R$ 11.156,25. Sendo certo que foi devidamente registrada em livro 
próprio nas características e valores em NFe.  

 
Por ocasião do retorno da mercadoria/produto ao estabelecimento em 

CFOP 1.913, a impugnante emitiu a NFe, de Entrada Nº 6.430, cujo DANFE anexo 
aos autos, com aquele valor do ICMS de R$ 11.156,25, que ora se exige.  

 
Cumpre esclarecer que o mencionado Trator foi vendido ao mesmo 

destinatário. Emitida a NFe nº 6.431de 13.11.2013 com o mesmo destaque em valor 
de ICMS.  

 
Do lançamento no Livro de Registro de Saídas de todos os valores 

(Contábeis e Base de Cálculo) Constantes dos documentos fiscais emitidos pelo 
Impugnante no ano de 2013. Inexistência das Infrações descritas nos campos 5.1 – 
Contexto e 6.1 – Contexto, do AI. 

 
Que, Diferentemente do afirmado pela autoridade fiscal, o sujeito passivo 

efetuou o lançamento no Livro Registro de Saídas de todos os valores constantes 
das Notas Fiscais que emitiu durante os procedimentos. Conforme se comprovam os 
documentos em relatórios denominados “Registros Fiscais dos Documentos de 
Saídas de Mercadorias e Prestação de Serviços”, gerados pelo SPED. 

 
Que, a Recorrente elaborou Levantamento idêntico para contradizer ao 

Levantamento do Fisco, também intitulado de “Levantamento Comparativo das 
Saídas Registradas com o Documentário Emitido”, no qual demonstra que não 
houve qualquer diferença constante das Notas Fiscais de Saídas emitidas. 

 
Consectariamente impõe-se o cancelamento da penalidade pecuniária e 

do ICMS, respectivamente. 
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Do exposto requer a nulidade do Auto de Infração, e acaso não considere 
o suficiente para contraditar a autuação, determinar a Diligência por autoridade fiscal 
estranha à lide, realize novo levantamento. 

 
Faz juntada da cópia em 19º Alteração Contratual Consolidada da 

Empresa; Procuração em Tabelionato Público; Documentos Pessoa Física dos 
Representantes; Cópias em DANFE’s nº 5876 e nº 6430, 6431; Cópias de Livro 
Registro de Notas Fiscais de Saídas e Cópia similar em confecção própria de 
Levantamento Comparativo das Saídas Registradas com o Documentário Emitido. 
(fls. 20/123). 
 

O julgador de primeira instancia em sentença proferida as fls. 125/129 
aduz que; 

 
Preliminarmente, O sujeito passivo está devidamente identificado no auto 

de infração, as intimações são válidas, a impugnação é tempestiva e apresentada 
pelo próprio Sócio - Contribuinte, e conjuntamente com Procurador, nos termos do 
artigo 20, caput, e § 1º, da Lei nº 1.288/01 (Redação dada pela Lei nº 2.521, de 
10.11.11) 

 
O Autuante deixou de conduzir aos autos o Demonstrativo do Crédito 

Tributário e os Documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar, não 
atendendo a Legislação em preceitos mandamentais do inciso IV, do Art. 35, da Lei 
1.288/01.  

 
Dos Documentos em Copias de DANFE’s das Notas Fiscais Eletrônicas; 

Cópia dos Livros Registros de Saídas e Entradas e Apuração do ICMS. 
 
Que se torna passivo de saneamento, e em não cumprido, também se 

torna passivo de nulidade. 
 
Porém, principalmente e predominante é que, o Autuante fere a 

Legislação no postulado do § 2º do Art. 35, da Lei 1.288/01, “verbis”;  
 

Art. 35. O Auto de Infração: 

(....) 

§ 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) (Grifo 
nosso)  
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Verifica-se neste Auto de Infração, lavrado em 17.11.2014, para os 
campos 4.3, 5.3, 6.3 – Levantamentos de Origem, ser os indicados em: Do ICMS e 
Comparativo de Saídas – CSRDE. 

 
Portanto na razão da legislação, vê-se que o Autuante utilizou de 

diferentes levantamentos para constituir os créditos tributários, sendo que deveria 
ser apurados pelo mesmo tipo de levantamento fiscal, nesse Auto de Infração, com 
emissão na data de 17.11.2014, ferindo a Legislação acima demonstrada, com 
redação vigorando na data de 10.11.2011. 

 
Diante do exposto, Conhece da Impugnação, Tempestiva, sem 

provimento, para em Preliminar JULGAR declarando NULO, sem análise de mérito, 
o auto de infração nº 2014/003000, nos valores originários dos seguintes campos: 

 
Campo 4.11 - no valor originário de R$ 11.156,25 (Onze mil, cento e 

cinqüenta e seis Reais e Vinte e cinco Centavos),  
 
Campo 5.11 - no valor originário de R$ 11.156,25 (Onze mil, Cento e 

cinqüenta e seis Reais e Vinte e cinco Centavos),  
 
Campo 6.11 - no valor originário de R$ 107.774,92 (Cento e Sete mil, 

Setecentos e setenta e quatro Reais e Noventa e dois Centavos),  
 
A Representação Fazendária, em manifestação as fls131/132 acata os 

argumentos feitos pelo julgador Singular, enfatizando ainda que a nota fiscal 5876 
(fls 34) trata-se de operação de remessa para demonstração, acobertada sob CFOP 
5912, tendo sido observado o retorno da mercadoria em 13/11/2013, por meio da 
nota fiscal 6430, operação sob CFOP  1913. Também manifesta que sobejam falhas 
técnicas, tais como, a falta de observância do Inciso IV, bem como do § 2º do Art. 35 
da Lei 1288/01. Finda por manter a decisão de primeira instancia que declarou Nulo 
o Auto de Infração em epígrafe. 
 

Intimado da decisão de primeira Instancia e da representação fazendária 
não houve manifestação por parte do sujeito passivo  
 

É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 

A presente autuação configura-se na autuação referente à falta de 
recolhimento do ICMS aproveitado indevidamente, omissão de recolhimento do 
ICMS nas saídas tributadas e não registradas em livro próprio, e Multa Formal em 
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descumprimento de obrigação acessória da falta de registro de Notas Fiscais de 
Saídas de Mercadorias em Livros Registros Próprios. 

. 
Verifica-se a presença de três exigências tributárias, tendo por base os 

levantamentos básico do ICMS, comparativo das saídas registradas com o 
documentário emitido, e relatório de Notas fiscais eletrônicas, fato que contraria o 
disposto no parágrafo acima descrito, uma vez que o auto foi lavrado após a 
vigência da Lei nº 2.521/11. 

 
O julgador de primeira instância julgou nulo o auto de infração por 

entender que o autor do procedimento não cumpriu com o solicitado da forma como 
foi exposto e que tal procedimento causou cerceamento de defesa, conforme o art. 
28, inciso II, da Lei 1.288/2001. 

 
Preliminarmente, o diploma legal que deu sustentação e direcionou a 

tomada de decisão do julgador singular foi o art. 35, inciso IV, e § 2º da Lei 
1.288/2001, que assim prescreve. 

 
a Lei nº 1.288/01 com redação dada pela Lei nº 2.521/11 estabelece que: 
 

Art. 35.  
(...) 
 
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 no 2.521, de 
10.11.2011). (Grifo nosso) 

 
Os levantamentos fiscais apresentados pelo autor, além de descumprir os 

ditames do artigo acima transcrito, não apresentam informações suficientes para a 
defesa.  Foram apresentados de forma global sem indicar os documentos que deram 
origem as supostas diferenças e que não foi apresentado os documentos 
comprobatórios que fundamentou a autuação. Desta forma, entendo que o autor da 
peça básica, contrariou a legislação tributária, deixou de demonstrar de forma 
detalhada o verdadeiro valor dos créditos tributários. 

 
A impugnante apresenta ainda em sua defesa detalhamento sobre cada 

contexto do auto de infração contradizendo a procedência da reclamação tributária, 
traz aos autos informações e faz referências a documentos e procedimentos 
adotados pela empresa como prova da ineficácia do procedimento fiscal (fls.14/123). 
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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 às conclusões sobre a ilicitude das operações objeto da autuação 
em contenda, nos termos dos dispositivos do art. 35, da Lei 1.288/2001,  

 

Nessa direção, somente o conjunto dos documentos fiscais que 
deram origem aos cálculos constantes das planilhas juntadas aos autos 
permitiriam o convencimento das ocorrências descritas na inicial. 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. 
 

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; 
 
Diante do exposto, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 

de primeira instância, para julgar nulo o auto de infração no2014/003000, nos valores 
originários dos seguintes campos: 

 
Campo 4.11 - no valor originário de R$ 11.156,25 (Onze mil, cento e 

cinqüenta e seis Reais e Vinte e cinco Centavos),  
 
Campo 5.11 - no valor originário de R$ 11.156,25 (Onze mil, Cento e 

cinqüenta e seis Reais e Vinte e cinco Centavos),  
 
Campo 6.11 - no valor originário de R$ 107.774,92 (cento e sete mil, 

setecentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos). 
 
 

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 2014/003000 e extinto o processo 
sem análise de mérito. O Senhor Gaspar Maurício Mota de Macedo 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 José Wagner Pio de Santana, Ademar Andrade de Oliveira, Rui José 
Diel, Felipe Falcão de Lima, João Alberto Barbosa Dias e Paloma Arruda Ferreira 
Pincinato. Presidiu a sessão de julgamento aos dezessete dias do mês de janeiro de 
2017, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 

José Wagner Pio de Santana 
Conselheiro relator 

 
 

 


