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CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

 
 
ACÓRDÃO No: 
REEXAME NECESSÁRIO N
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO N
SUJEITO PASSIVO: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL N
RECORRENTE: 
 
 
EMENTA 

 
 
ICMS. MULTA FORMAL. OMISSÃO DE REGISTRO

MERCADORIAS EM LIVRO PRÓPRIO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE 
contiver em anexo os demonstrativos do crédito tributário.

 
 

RELATÓRIO 
 
 
A Fazenda Pública Estadual, através da lavratura do auto de infração 

2013/001553, constituiu 
inicial. 

 
As exigências fiscais são referentes às multas formais pela falta de 

registro das notas fiscais de entradas no livro próprio.
 
Foram anexadas cópias dos levantamentos das notas fisca

não registradas, DANFES e 
documentos às fls. 05/162.

 
O contribuinte foi intimado do auto de infração por via postal, conforme AR 

às fls. 164. 
 
O sujeito passivo compareceu tempestivamente ao 

do art. 20, caput, da Lei 1.288/01, alegando em sua impugnação (fls. 165
síntese, o seguinte: 
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

034/2015 
REEXAME NECESSÁRIO No:  3.343 

2012/6040/502010 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/001553 

COMÉRCIO DE COSMÉTICOS NOVACOM LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.433.054-2 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. MULTA FORMAL. OMISSÃO DE REGISTRO
EM LIVRO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO D

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

A Fazenda Pública Estadual, através da lavratura do auto de infração 
2013/001553, constituiu crédito tributário contra o sujeito passivo qualificado na peça 

As exigências fiscais são referentes às multas formais pela falta de 
registro das notas fiscais de entradas no livro próprio. 

Foram anexadas cópias dos levantamentos das notas fisca
não registradas, DANFES e livro de registro de entradas
documentos às fls. 05/162. 

O contribuinte foi intimado do auto de infração por via postal, conforme AR 

O sujeito passivo compareceu tempestivamente ao processo, nos termos 
da Lei 1.288/01, alegando em sua impugnação (fls. 165

4.323, de 24 de fevereiro de 2015 

 

1 

 

TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

COMÉRCIO DE COSMÉTICOS NOVACOM LTDA 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS. MULTA FORMAL. OMISSÃO DE REGISTRO DE ENTRADA DE 
DEMONSTRATIVO DO 

É nulo o auto de infração quando não 

A Fazenda Pública Estadual, através da lavratura do auto de infração 
crédito tributário contra o sujeito passivo qualificado na peça 

As exigências fiscais são referentes às multas formais pela falta de 

Foram anexadas cópias dos levantamentos das notas fiscais de entradas 
de entradas de mercadorias, 

O contribuinte foi intimado do auto de infração por via postal, conforme AR 

processo, nos termos 
da Lei 1.288/01, alegando em sua impugnação (fls. 165/6), em 
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As notas fiscais eletrônicas de nº 51, 52, 54, 55, 59, 165, 166, 167, 
169,170, 171, 252 254, 255, 258, 259, 260, 261, 262, 264, 265, 278, 
279, 335, e 336; são notas fiscais de saídas; As notas fiscais 
eletrônicas de nº 490174, 589585, 589586, 612115, 618801 e 
668523 trata-se de notas fiscais de devolução emitidas pela empresa 
Real Distribuidora; Quanto às notas fiscais eletrônicas de nº 526473 
e 532312 trata-se de faturamento indevido para a Novacom, sendo 
que a própria empresa Real Distribuidora emitiu nota fiscal de 
devolução para anular a operação. A nota fiscal eletrônica de nº 
32710, trata-se de nota fiscal de devolução emitida pela empresa 
Clímax Kosmetic Ltda, e não enviada para a Novacom;  Em relação 
às notas fiscais nº 21461 da empresa Bellapratica Comércio de 
Cosméticos Ltda. e Cosméticos Ltda, nº 482223 da empresa Real 
Dist e Log. Ltda, nº 780 da empresa Neocap e nº 182 da empresa 
Distribuidora Silva Lobo Ltda, não temos conhecimento de sua 
existência;    Por último, a nota fiscal de nº 152 da empresa Ortomaq 
não foi lançada no livro fiscal uma vez que a mesma havia 
extraviado, sendo que a referida nota fiscal foi lançada no livro 
contábil. Ao final, requer que seja reformulado o crédito tributário, 
retirando-se a cobrança indevida. 

 
O processo foi devolvido ao agente do Fisco para saneamento, fls. 212-3, 

tendo o mesmo juntado o termo de aditamento (fls. 215-6) alterando o contexto, 
base de cálculo, valor originário, descritos nos campos 4.1, 4.8, 4.11, 5.1, 5.8 e 5.11 
do auto de infração. 

 
O sujeito foi intimado do termo de aditamento por via postal, fls. 272, mas 

não se manifestou. 
 
Sobreveio a sentença de primeira instância às fls. 275/279, a qual 

considerando que a defesa fez diversas alegações, decidiu analisar item por item, a 
fim de facilitar o raciocínio da decisão, vejamos: 

  
Item 01 
 
O sujeito passivo afirma que está sendo exigida a multa formal por falta 

de registro de notas fiscais de entradas, quando na verdade, as notas fiscais são de 
saídas, alegação essa procedente, conforme demonstrativo adiante, exceto a nota 
fiscal de nº 261, com data de 24/10/2011, no valor de R$ 20,00, cópia às fls. 236. 

 
Item 02 
 
Da mesma forma, também é procedente a alegação da defesa, pois se 

exige multa formal pelo não registro de notas fiscais de entradas quando as mesmas 
são de devoluções. 

 
Apenas a nota fiscal de nº 490.174 faz parte da exigência fiscal estando 

relacionada no demonstrativo do crédito tributário às fls. 217. 
 
Item 03 
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As notas fiscais de nº 526.473 e 532.312 referem-se à operação de 
entrada e posterior cancelamento da nota fiscal pela devolução das mercadorias, 
conforme documentos às fls. 204/6. 

 
Apenas a primeira nota fiscal está relacionada no demonstrativo às fls. 

217, exigência essa indevida. 
 
Item 04 
 
A nota fiscal de nº 32.710, cópia às fls. 208, trata-se de nota fiscal de 

devolução, a qual consta no primeiro demonstrativo do crédito tributário (fls. 83), mas 
foi excluída do segundo demonstrativo por ocasião do aditamento do auto de 
infração, fls. 242, portanto, o próprio autor do procedimento já exclui esse valor da 
autuação. 

  
Item 05 
 
A simples alegação do sujeito passivo de que desconhece essas 

operações, sem outros elementos de provas, não descaracteriza a infração que lhe é 
imputada bem como, o mesmo não conseguiu demonstrar, mediante a 
documentação hábil e idônea, que não realizou as operações descritas nas notas 
fiscais não registradas no livro próprio. 

 
Item 06 
 
Em relação à nota fiscal de nº 152, da empresa Ortomaq, a defesa alega 

que fez apenas o registro contábil e não o fiscal da referida nota fiscal, o que não o 
exime da multa formal pela falta do lançamento do documento no livro registro de 
entradas. 

 
Desta forma, o ilustre julgador de primeira instância julgou parcialmente 

procedente o auto de infração nº 2013/003220 nos seguintes termos: 
 
Campo 4.11 do termo de aditamento R$ 4.702,39 (fls. 215) – Condenando 

o autuado a recolher o valor de R$ 2.827,66 (dois mil, oitocentos e vinte e sete reais 
e sessenta e seis centavos) com a penalidade do campo 4.15 mais os acréscimos 
legais e absolvendo da importância de R$ 1.874,73; 

 
Campo 5.11 do termo de aditamento R$ 3.827,04 (fls. 216) – Condenando 

o autuado a recolher o valor de R$ 2.072,72 (dois mil, setenta e dois reais e setenta 
e dois centavos) com a penalidade do campo 5.15 mais os acréscimos legais e 
absolvendo da importância de R$ 1.754,32 (Um mil, setecentos e cinquenta e quatro 
reais e trinta e dois centavos).  

 
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 redação dada pela Lei nº 
2.521, de 10/11/2011. 
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De outro lado, a Representação Fazendária – REFAZ, em parecer às fls. 
280, após ampla e fundamentada explanação, recomenda a manutenção da decisão 
singular para declarar extinta a reclamação tributária pela decadência. 

 
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. 292) 
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 multa formal 

em decorrência de falta de registro de notas fiscais de entradas em livro próprio. 
 
Analisando os autos verifica-se que o ilustre julgador a quo julgou 

parcialmente procedente o auto de infração nº 2013/003220 acatando parcialmente 
os argumentos de defesa. 

 
Em que pese os fundamentos da decisão singular, compulsando os autos 

denota-se que a presente Reclamação Tributária não apresenta o demonstrativo do 
Crédito Tributário, 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, entendo 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. 

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

demonstrativo do que crédito tributário, não obstante se espera que a constituição 
do que crédito tributário seja embasada em documentos suficientes a provarem a 
origem do crédito tributário, 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 ampla defesa. 

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

nulo o auto de infração nº 2012/001553 por falta de demonstrativo do crédito 
tributário. 
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É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 

unanimidade, 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. O representante fazendário sugeriu o refazimento dos 
trabalhos de auditoria conforme prevê o Regimento Interno. O Senhor Heverton Luiz 
de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Valcy Barboza Ribeiro, Ademar Andrade de 
Oliveira, Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale, José Wagner Pio de Santana, Luiz 
Carlos Vieira e Elena Peres Pimentel. 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 fevereiro de 2015. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Valcy Barboza Ribeiro 
Conselheiro Relator 


