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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO 

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 
 
 
ACÓRDÃO No: 031/2014 
RECURSO VOLUNTÁRIO Nº: 8.175 
PROCESSO No: 2013/6040/502062 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/001440 
RECORRENTE: DECOLE DISTRIB. DE ALIMENTOS LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.402.230-9 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 

 
 
ICMS. MULTA FORMAL. FALTA DE REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE 

ENTRADAS NO LIVRO FISCAL PRÓPRIO. ERRO NA TIPIFICAÇÃO DA 
INFRAÇÃO. NULIDADE – O erro na tipificação da infração torna nula a reclamação 
tributária. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 
A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 

de infração nº 2013/001440, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 
peça inaugural, referente às multas formais pela falta de escrituração de notas 
fiscais de entradas. 

 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal (fls. 848), 

apresentando impugnação (fls. 849/852), tempestivamente, com as seguintes 
alegações: 

 
“Que o auto de infração para ser válido tem que respeitar todos os 
requisitos traçados no art. 35 da Lei 1.288/01 e seus incisos e 
parágrafos; que o auto de infração não atentou para os requisitos, 
sendo nulo de pleno direito; que as cópias das notas fiscais e os 
levantamentos não demonstram e comprovam a matéria tributável.” 

 
Sobreveio a sentença de primeira instância às fls. 854/856, a qual em 

análise inicial ressalta que “a impugnante não contestou o mérito deste contencioso. 
Os levantamentos e demais documentos anexados aos autos comprovam os ilícitos 
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denunciados na inicial, uma vez que o contribuinte deixou de registrar notas fiscais 
de entradas, caracterizando o descumprimento de obrigação acessória. 

 
Desta forma, a ilustre julgadora de primeira instância conhece da 

impugnação apresentada negando-lhe provimento para julgar procedente o auto de 
infração nº 2013/001440 condenando a autuada ao pagamento dos créditos 
tributários constantes nos campos 4.11, 5.11 do referido auto. 

 
O sujeito passivo voltou a se manifestar por meio de recurso voluntário às 

fls. 860/864, ressaltando que: 
 

“A descrição não está clara e precisa porque o agente fiscal não 
especificou em qual livro o contribuinte estaria obrigado a registrar as 
notas, preferiu a generalidade, dizendo ser em livro fiscal próprio, o 
que nulifica o auto de infração aqui combatido Além da ofensa ao art. 
35,I, “c” da lei Estadual nº 1.288/01 também houve.”   Equivoco na 
indicação do dispositivo legal infringido, porque consta no auto de 
infração que a infração está capitulada no art. 44,II da lei 1287/01 e a 
multa é a do art. 50, IV, “c” da Lei 1.287/01. Com relação a suposta 
infração, temos que o fisco não conseguiu comprovar suas 
alegações, já que as notas fiscais e os levantamentos não são 
suficientes para garantir que aquelas notas fiscais, de fato, entraram 
no estabelecimento do autuado.” 

 
A Representação Fazendária – REFAZ, em parecer às fls. 915/916 

destaca que no tocante ao mérito, os argumentos do sujeito passivo no recurso 
voluntário são reprise da peça impugnatória, os quais foram enfrentados pela 
julgadora monocrática. Ressalta que os deveres instrumentais são imprescindíveis à 
Fazenda Pública no controle da obrigação principal. Por fim, conclui que a pretensão 
da Fazenda Pública, porquanto se coaduna com outras normas do ordenamento 
pátrio, está adequadamente consubstanciada e enquadrada nos dispositivos da 
legislação dados como infringidos. 

 
Diante das assertivas acima, a Representação Fazendária recomenda 

pela manutenção da decisão a quo. 
 
 

VOTO 
 
 
Visto, analisado e discutido o presente processo que aplica multa formal 

pela falta de escrituração de notas fiscais de entradas. 
 
Analisando os autos verifica-se que a ilustre julgadora a quo julgou 

procedente o auto de infração nº 2013/001440 condenando a autuada ao pagamento 
dos créditos tributários constantes nos campos 4.11, 5.11 do referido auto por 
entender que os levantamentos e demais documentos acostados aos autos 
comprovam os ilícitos denunciados na inicial, uma vez que, segundo a ilustre 
julgadora, o contribuinte deixou de registrar notas fiscais de entradas, caracterizando 
o descumprimento de obrigação acessória  
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Entretanto, com a devida vênia, verifica-se que a ilustre julgadora singular 
não atentou para o fato de que houve erro na indicação do dispositivo legal 
infringido, vez que o auto de infração indica a infração do art. 44, inciso II, da Lei 
1.287/01 com a aplicação da multa do art. 50, inciso IV, alínea “c”, da Lei 1.287/01, 
enquanto deveria ser aplicada a regra do art. 44, inciso V, alínea “b”, e a partir do 
ano de 2012 ser aplicada a regra do art. 44, inciso XXIV, ambos da Lei 1.287/01, 
senão vejamos: 

 
Primeiramente, é imperioso ressaltar que desde o ano de 2011 o 

contribuinte está obrigado a utilizar a escrituração fiscal digital, conforme a regra 
insculpida no art. 384-E do RICMS (Dec. 2.912/06), abaixo transcrito: 

 
Art. 384-E. A escrituração Fiscal Digital é de uso obrigatório, a partir 
de 1º de janeiro de 2011, para todos os contribuintes do ICMS, 
exceto os que estiverem enquadrados no Regime Especial Unificado 
de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, 
de que trata a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
que recolha o ICMS na forma deste regime (Redação dada pelo 
Decreto 4.222, de 29.12.10) 

 
Desta forma, identificado erro na indicação do dispositivo legal infringido, 

não resta alternativa, senão julgar pela nulidade da reclamação tributária, assim tem 
se posicionado este venerando Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do 
Estado do Tocantins, senão vejamos: 

 
ACÓRDÃO Nº: 007/2013 – EMENTA: ICMS. LEVANTAMENTO DO 
MOVIMENTO FINANCEIRO. NULIDADE. ERRO NA TIPIFICAÇÃO 
DA INFRAÇÃO – É nulo o auto de infração quando não indicar 
corretamente o dispositivo legal infringido. 
 
ACÓRDÃO Nº: 021/2013 – EMENTA: ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. 
CIÊNCIA DO CONTRIBUINTE APÓS O PERÍODO DECADENCIAL. 
IMPROCEDÊNCIA – É improcedente a exigência tributária, cuja 
ciência do contribuinte ocorreu após cinco anos da ocorrência do fato 
gerador. ICMS. LEVANTAMENTO CONTA CAIXA. PRESUNÇÃO DE 
OMISSÃO DE SAÍDAS. ERRO NA TIPIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO. 
NULIDADE – É nula a reclamação tributária quando não é indicado 
corretamente o dispositivo legal infringido. 
 
ACÓRDÃO Nº: 006/2014 – EMENTA: ICMS. LEVANTAMENTO 
CONCLUSÃO FISCAL. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE SAÍDAS 
TRIBUTADAS. ERRO NA TIPIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO E VALOR 
ORIGINÁRIO DO IMPOSTO. NULIDADE – É nula a exigência 
tributária quando constatado erro na tipificação da infração e 
inconsistência quanto ao valor do imposto apurado. 

 
Diante do exposto, a luz da legislação tributária e do remansoso 

posicionamento assentado por este v. Conselho de Contribuintes e Recursos 
Fiscais, voto pela reforma da decisão de primeira instância, julgando nulo o auto de 
infração no 2013/001440 extinguindo-se o processo sem julgamento de mérito, por 
entender que houve erro na indicação do dispositivo legal infringido. 

 
É como voto. 
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DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por maioria: 
 
a) rejeitar a preliminar de nulidade da reclamação tributária, arguida pelo 

conselheiro relator, por falta de clareza na indicação de qual livro deveriam ser 
registradas as notas fiscais; 

 
b) acolher a preliminar de nulidade do auto de infração, por erro na 

tipificação da infração cometida, arguida pelo conselheiro relator, e julgar extinto o 
processo sem julgamento de mérito. 

 
Os conselheiros Evaniter Cordeiro Toledo e Luiz Carlos Vieira votaram 

rejeitando as preliminares arguidas pelo conselheiro relator. Os senhores Aldecimar 
Esperandio e Rui José Diel fizeram sustentação oral pela Recorrente e Fazenda 
Pública, respectivamente. O representante fazendário sugeriu o refazimento dos 
trabalhos de auditoria conforme prevê o Regimento Interno. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros Valcy Barboza Ribeiro, Kellen Crystian Soares 
Pedreira do Vale, Evaniter Cordeiro Toledo e Luiz Carlos Vieira e o Procurador do 
Estado Maurício Fernando Domingues Morgueta. Presidiu a sessão de julgamento 
aos 24 dias do mês de junho de 2014, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 12 dias do mês de agosto de 2014. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Valcy Barboza Ribeiro 
Conselheiro Relator 


