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ICMS. MULTA FORMAL. OMISSÃO DE REGISTRO

MERCADORIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 
NULIDADE – É nulo o auto de infração 
demonstrativos do crédito tributário.

 
 

RELATÓRIO 
 
 
A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por 

de infração de nº 2012/002721 em desfavor do contribuinte qualificado na peça 
inicial, referente a multa formal em decorrência da falta de registro de notas fiscais 
de entradas relativos aos exercícios de 2010 e 2011.

 
O sujeito passivo foi 

efetuar o pagamento, pelo que compareceu aos autos apresentando defesa de fls. 
78/82 com as seguintes alegações:

 
Em que pese o auto de infração ser da lavra de ínclito auditor fiscal 
estadual 
mesmo não encontra
tendo em vista que algumas notas fiscais foram devidamente 
lançadas nos livros fiscais e outras notas fiscais não devem passar 
pela aplicação de multa 
algumas notas fiscais de mercadorias destinadas para revenda foram 
devidamente lançadas nos livros próprios e via de conseq
aplicação de multa formal mostra
Noutras notas fiscais, de
materiais promocionais e não materiais destinados 
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. MULTA FORMAL. OMISSÃO DE REGISTRO
MERCADORIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 

É nulo o auto de infração quando não contiver em anexo os 
demonstrativos do crédito tributário. 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por 
2012/002721 em desfavor do contribuinte qualificado na peça 

inicial, referente a multa formal em decorrência da falta de registro de notas fiscais 
de entradas relativos aos exercícios de 2010 e 2011. 

O sujeito passivo foi intimado por via postal para apresentar defesa o
efetuar o pagamento, pelo que compareceu aos autos apresentando defesa de fls. 
78/82 com as seguintes alegações: 

Em que pese o auto de infração ser da lavra de ínclito auditor fiscal 
estadual – AFRE III da Delegacia de Araguaína, entendemos que o 
mesmo não encontra-se em consonância com legislação tributária 
tendo em vista que algumas notas fiscais foram devidamente 
lançadas nos livros fiscais e outras notas fiscais não devem passar 
pela aplicação de multa formal em percentual.
algumas notas fiscais de mercadorias destinadas para revenda foram 
devidamente lançadas nos livros próprios e via de conseq
aplicação de multa formal mostra-se indevida e inconsistente. 
Noutras notas fiscais, denota-se que tratam de operações de 
materiais promocionais e não materiais destinados 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

ENXOVAIS E ARTIGOS PARA PRESENTE 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS. MULTA FORMAL. OMISSÃO DE REGISTRO DE ENTRADA DE 
MERCADORIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 

quando não contiver em anexo os 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
2012/002721 em desfavor do contribuinte qualificado na peça 

inicial, referente a multa formal em decorrência da falta de registro de notas fiscais 

intimado por via postal para apresentar defesa ou 
efetuar o pagamento, pelo que compareceu aos autos apresentando defesa de fls. 

Em que pese o auto de infração ser da lavra de ínclito auditor fiscal 
Delegacia de Araguaína, entendemos que o 

se em consonância com legislação tributária 
tendo em vista que algumas notas fiscais foram devidamente 
lançadas nos livros fiscais e outras notas fiscais não devem passar 

formal em percentual. Percebe-se que 
algumas notas fiscais de mercadorias destinadas para revenda foram 
devidamente lançadas nos livros próprios e via de consequência a 

se indevida e inconsistente. 
se que tratam de operações de 

materiais promocionais e não materiais destinados à revenda, 
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portanto, com tratamento sancionatório de descumprimento de 
obrigação tributária divergente do adotado na autuação. Por fim, 
outras notas fiscais, também identificadas no relatório em anexo, 
retratam operações de mercadorias para iluminação da loja, e outras 
referem-se a móveis para exposição de mercadorias comercializadas 
pela loja, ou seja, compõe o ativo fixo do contribuinte. 

 
Adveio a decisão de primeira instância as fls. 111/115 a qual em análise 

de mérito assevera que: 
 

A falta de escrituração das notas fiscais relacionadas nos 
demonstrativos dos créditos tributários de fls. 87 e 88 caracteriza 
uma evidente afronta ao art. 44 da Lei nº 1.287/01 e ao art. 247 do 
Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto nº 2.912/06.  

 
Diante do exposto, julga procedente o auto de infração nº 2012/002721, 

condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários constantes nos 
campos 4.11 e 5.11, mais os acréscimos legais. 

 
 

VOTO 
 
 
Visto, analisado e discutido o presente processo referente à multa formal 

em decorrência de falta de registro de notas fiscais de entradas relativos aos 
exercícios de 2010 e 2011. 

 
Analisando os autos verifica-se que a ilustre julgadora a quo julgou 

procedente o auto de infração nº 2012/002721, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários constantes nos campos 4.11 e 5.11 do auto de 
infração por entender que a falta de escrituração das notas fiscais relacionadas nos 
demonstrativos dos créditos tributários de fls. 87/88 caracteriza uma evidente afronta 
ao art. 44 da Lei 1.287/01 e ao art. 247 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo 
Decreto nº 2.912/06. 

 
Em que pese a ilustre julgadora fazer remissão aos demonstrativos de 

crédito tributário de fls. 87/88, com a devida vênia entendo que tais documentos não 
se revestem da forma exigida na norma, visto se tratarem de meros relatórios que 
por si só não servem a demonstrar com clareza e exatidão a origem do crédito 
tributário exigida no art. 35, inciso IV, da Lei 1.287/01, o que torna o auto de infração 
nulo, conforme orientação já exarada por este Conselho de Contribuintes, senão 
vejamos: 

 
ACÓRDÃO Nº: 019/2014 – ICMS. LEVANTAMENTO FISCAL DAS 
NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS NÃO REGISTRADAS NO LIVRO 
PRÓPRIO. NULIDADE. FALTA DE DOCUMENTO 
COMPROBATÓRIO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CERCEAMENTO 
DE DEFESA – É nulo o auto de infração quando constatada a falta 
de documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar o 
crédito tributário. 

 
Com efeito, deixo de analisar o mérito por entender que a presente 

reclamação tributária padece de vício por descumprir o exigido no art. 35, inciso IV, 
da Lei 1.287/01, abaixo: 
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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. 

 
Por certo, a norma não traz uma forma especifica consentânea ao 

demonstrativo do crédito tributário, não obstante se espera que a constituição do 
crédito tributário seja embasada em documentos suficientes a provarem sua origem 
com a máxima clareza e exatidão de informações, não produzidos apenas 
unilateralmente pelo agente do fisco, sob pena de ferir os mais comezinhos 
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

 
Portanto, decido pela reforma da decisão de primeira instância, para julgar 

nulo o auto de infração nº 2012/002721 por falta de demonstrativo do crédito 
tributário. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por maioria, 

acolher a preliminar de nulidade do auto de infração por falta de demonstrativo do 
crédito tributário, ferindo o art. 35, inciso IV, da Lei 1.288/2001, arguida pelo 
conselheiro Valcy Barboza Ribeiro e julgar extinto o processo sem julgamento de 
mérito. Votos divergentes dos conselheiros José Wagner Pio de Santana, Luiz 
Carlos Vieira e Elena Peres Pimentel. O representante fazendário sugeriu o 
refazimento dos trabalhos de auditoria conforme prevê o Regimento Interno. O 
Senhor Heverton Luiz de Siqueira Bueno e Adriano Guinzelli fizeram sustentação 
oral pela Recorrente e Fazenda Pública, respectivamente. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros José Wagner Pio de Santana, Luiz Carlos Vieira, 
Elena Peres Pimentel, Ademar Andrade de Oliveira, Kellen Crystian Soares Pedreira 
do Vale e com voto vencedor Valcy Barboza Ribeiro. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 16 dias do mês de dezembro de 2014, o conselheiro Edson Luiz 
Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos vinte dias do mês de janeiro de 2015. 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 

José Wagner Pio de Santana 
Conselheiro Relator 

 
 

Valcy Barboza Ribeiro 
Conselheiro Autor do Voto Vencedor 


