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ACÓRDÃO No: 
REEXAME NECESSÁRIO N
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO N
SUJEITO PASSIVO: 

INSCRIÇÃO ESTADUAL N
RECORRENTE: 
 
 
EMENTA 

 
ICMS. MULTA FORMAL

DE DOCUMENTOS FISCAIS À FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS 
COMPROBATÓRIOS. NULIDADE 
em anexo os documentos comprobatórios em que se constitui a 
tributária. 

 
 

RELATÓRIO 
 
A Fazenda Pública Estadual constituiu 

de infração nº 2011/002633, contra o sujeito passivo já devidamente qualifica
peça inaugural, referente multa formal pela
de documentos fiscais e bilhetes de passagens rodoviá

 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal, 

apresentando impugnação (fls. 11/18), tempestivamente, alegando em preliminar de 
mérito que se trata de um ato totalmente arbitrário e que não há vinculação entre a 
infração e a penalidade, além das exigências formais de elaboração de cada 
procedimento fiscal, dizendo ser o ato praticado pelo fisco nulo, tendo em vista ter 
havido cerceamento de defesa.

 
No mérito, aduz que houve uma baderna tributária onde foi cobrad

multa de R$ 20,00 (vinte reais)
alguma ocorrera, novamente suscita a nuli

 
Sobreveio a sentença de primeira instância às fls. 75/79, a qual em sede 

de preliminar de mérito firmou entendi
se a escrituração fiscal e os documentos emitidos estão em perfeita consonância 
com a legislação de regência dessa matéria e não contém omissões ou erros que 
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REEXAME NECESSÁRIO No:  3.356 

2011/6040/510127 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/002633 

REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES 
LTDA 

INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.389.277-6 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. MULTA FORMAL. OMISSÃO DE REGISTRO E APRESENTAÇÃO 
FISCAIS À FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS 
. NULIDADE – É nulo o auto de infração quan

em anexo os documentos comprobatórios em que se constitui a 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
2011/002633, contra o sujeito passivo já devidamente qualifica

peça inaugural, referente multa formal pela falta de registro e também apresentação 
de documentos fiscais e bilhetes de passagens rodoviários. 

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal, 
apresentando impugnação (fls. 11/18), tempestivamente, alegando em preliminar de 
mérito que se trata de um ato totalmente arbitrário e que não há vinculação entre a 

lidade, além das exigências formais de elaboração de cada 
procedimento fiscal, dizendo ser o ato praticado pelo fisco nulo, tendo em vista ter 
havido cerceamento de defesa. 

aduz que houve uma baderna tributária onde foi cobrad
(vinte reais) pelo extravio ou inutilização, situação que de forma 

alguma ocorrera, novamente suscita a nulidade por cerceamento de defesa.

Sobreveio a sentença de primeira instância às fls. 75/79, a qual em sede 
de preliminar de mérito firmou entendimento no sentido de que não há como precisar 
se a escrituração fiscal e os documentos emitidos estão em perfeita consonância 
com a legislação de regência dessa matéria e não contém omissões ou erros que 
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CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

OMISSÃO DE REGISTRO E APRESENTAÇÃO 
FISCAIS À FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS 

É nulo o auto de infração quando não contiver 
em anexo os documentos comprobatórios em que se constitui a reclamação 

crédito tributário por meio do auto 
2011/002633, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 

falta de registro e também apresentação 

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal, 
apresentando impugnação (fls. 11/18), tempestivamente, alegando em preliminar de 
mérito que se trata de um ato totalmente arbitrário e que não há vinculação entre a 

lidade, além das exigências formais de elaboração de cada 
procedimento fiscal, dizendo ser o ato praticado pelo fisco nulo, tendo em vista ter 

aduz que houve uma baderna tributária onde foi cobrada a 
pelo extravio ou inutilização, situação que de forma 

dade por cerceamento de defesa. 

Sobreveio a sentença de primeira instância às fls. 75/79, a qual em sede 
mento no sentido de que não há como precisar 

se a escrituração fiscal e os documentos emitidos estão em perfeita consonância 
com a legislação de regência dessa matéria e não contém omissões ou erros que 
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evidenciam a sonegação do imposto exigido, o que possibilita a invalidação da 
constituição do crédito tributário. 

 
O julgador a quo verbera que por si só, as planilhas de cálculos sem os 

documentos fiscais que respaldam os valores nelas apuradas não podem constituir 
elementos de prova, sendo, portanto, insuficientes para validar a constituição do 
crédito tributário. Segundo o ilustre julgador não ficou provado que houve extravio ou 
inutilização dos bilhetes tendo em vista os documentos apresentados às fls. 19/48, 
que pelo contrário atestam o registro dos referidos documentos. 

 
Por fim, conclui seu raciocínio no sentido de que a ausência dos 

respectivos documentos fiscais impossibilita a comprovação da regularidade das 
operações consignadas nos demonstrativos de fls. 04/06 dos autos, cujo ônus da 
prova cabe ao fisco, nos termos do art. 142 do CTN, e que somente o conjunto das 
notas fiscais constantes das referidas planilhas teria força probante capaz de permitir 
o convencimento da certeza dos fatos descritos na inicial e não a simples somatória 
utilizando-se de tipos de codificação extraídos de arquivos. 

 
Desta forma, o ilustre julgador de primeira instância julgou nulo o auto de 

infração de nº 2011/002636 nos campos 4.11 a 6.11 do auto de infração. Por fim, 
submete a decisão à apreciação do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais 
do Estado do Tocantins, nos termos da alínea “f”, do inciso IV, do art. 56 e parágrafo 
único do art. 58 da Lei 1.288/01, com a redação dada pela Lei nº 2.521, de 
10/11/2011. 

 
De outro lado, a Representação Fazendária – REFAZ, em parecer às fls. 

80/84, após ampla e fundamentada explanação, recomenda a manutenção da 
decisão singular por seus próprios fundamentos. 

 
Em conformidade ao art. 5º-B, inciso IV da Lei 1.288/2001, o ilustre 

representante da Procuradoria Geral do Estado do Tocantins manifestou-se (fl.90) 
favorável ao parecer de lavra do Representante Fazendário, determinando o retorno 
dos autos à origem, para as providências legais. 

 
 

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

multa formal pela falta de registro e também apresentação de documentos fiscais e 
bilhetes de passagens rodoviários. 

 
Analisando os autos verifica-se que o ilustre julgador a quo julgou nulo o 

auto de infração de nº 2011/002636 nos campos 4.11 a 6.11 do auto de infração por 
entender que a ausência dos respectivos documentos fiscais impossibilita a 
comprovação da regularidade das operações consignadas nos demonstrativos de 
fls. 04/06 dos autos, cujo ônus da prova cabe ao fisco, nos termos do art. 142 do 
CTN, e que somente o conjunto das notas fiscais constantes das referidas planilhas 
teria força probante capaz de permitir o convencimento da certeza dos fatos 
descritos na inicial e não a simples somatória utilizando-se de tipos de codificação 
extraídos de arquivos. 
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Neste sentido, andou bem o entendimento do ilustre julgador monocrático 
uma vez que seu raciocínio encontra guarida na 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, denota-se que a presente Reclamação Tributária padece de 

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

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. 

 
Portanto, decido pela manutenção da decisão de primeira instância que 

julgou nulo o auto de infração de nº 2011/002636. 
 
É como voto. 
 
 

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

reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, que julgou nulo o 
auto de nº 2011/002633 e julgar extinto o processo sem análise mérito. O 
conselheiro Luiz Carlos Vieira votou pela procedência do auto de infração. O 
representante fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública Estadual e sugere o refazimento dos trabalhos de auditoria 
conforme prevê o Regimento Interno. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Valcy Barboza Ribeiro, Ademar Andrade de Oliveira, Kellen Crystian 
Soares Pedreira do Vale, Rui José Diel, João Alberto Barbosa Dias e Luiz Carlos da 
Silva Leal. Presidiu a sessão de julgamento aos 03 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 fevereiro de 2015. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 

Valcy Barboza Ribeiro 
Conselheiro Relator 


