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

ICMS. MULTA
FALTA DE DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 
exigência fiscal que não contém nos autos o demonstrativo do crédito tributário e os 
documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar.

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
de infração nº 2013/0000
referente à multa formal pela falta de escrituração dos livros fiscais do exercício de 
2009. 

 
A autuada foi intimada do auto de infração por via postal (fls.

apresentando impugnação
observado o princípio da legalidade tributária, afronta
1.288/01. 

 
O processo foi devolvido ao autor do procedimento (fls. 14) para juntada 

dos documentos comprobatórios do ilícito fiscal.
 
O autuante encaminhou os autos à Agência de Atendimento que intimou o 

contribuinte, por edital (fls. 20)
autenticação de livros fiscais, mas este não se manifestou.

 
A julgadora de primeira instância, em sentença às fl
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REEXAME NECESSÁRIO No:  3.329 

2013/6040/500160 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/000043 

DISTRIBUIDORA CENTROESTE LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.067.749-1 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. MULTA FORMAL. ESCRITURAÇÃO DOS LIVROS FISCAIS. 
FALTA DE DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 
exigência fiscal que não contém nos autos o demonstrativo do crédito tributário e os 
documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar. 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
2013/000043, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 

referente à multa formal pela falta de escrituração dos livros fiscais do exercício de 

A autuada foi intimada do auto de infração por via postal (fls.
apresentando impugnação (fls. 06/12), tempestivamente, alega
observado o princípio da legalidade tributária, afrontando o art. 35 da Lei n

O processo foi devolvido ao autor do procedimento (fls. 14) para juntada 
dos documentos comprobatórios do ilícito fiscal. 

utuante encaminhou os autos à Agência de Atendimento que intimou o 
por edital (fls. 20), a apresentar cópias do demonstrativo de 

autenticação de livros fiscais, mas este não se manifestou. 

A julgadora de primeira instância, em sentença às fls. 23/24, aduz que
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

DISTRIBUIDORA CENTROESTE LTDA  

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

. ESCRITURAÇÃO DOS LIVROS FISCAIS. 
– Não prevalece a 

exigência fiscal que não contém nos autos o demonstrativo do crédito tributário e os 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
43, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 

referente à multa formal pela falta de escrituração dos livros fiscais do exercício de 

A autuada foi intimada do auto de infração por via postal (fls. 05), 
tempestivamente, alegando que não foi 

o art. 35 da Lei nº 

O processo foi devolvido ao autor do procedimento (fls. 14) para juntada 

utuante encaminhou os autos à Agência de Atendimento que intimou o 
a apresentar cópias do demonstrativo de 

23/24, aduz que: 
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O autor do procedimento não fez juntada de nenhum documento que 
comprove a prática do ilícito descrito na inicial; que o processo lhe foi 
devolvido para saneamento, mas o mesmo se limitou a encaminhá-lo 
à Agência de Atendimento para juntada do documento que deveria 
ter sido anexado por ele; que a Agência de Atendimento intimou o 
contribuinte a apresentar o demonstrativo de autenticação de livros 
fiscais, que é documento da Secretaria da Fazenda e que deveria ter 
sido juntado pelo autuante, já que o sujeito passivo não é obrigado a 
juntar provas contra ele mesmo; que não houve o saneamento do 
processo, fato que caracteriza a nulidade do auto de infração pela 
falta dos documentos comprobatórios dos fatos alegados, 
configurando cerceamento ao direito de defesa do contribuinte. 

 
Diante do exposto, julga nulo o auto de infração nº 2013/000043, 

condenando no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais). 
 
A Representação Fazendária, em parecer às fls. 25, pede que seja 

confirmada a decisão da sentença proferida pela Julgadora Singular. 
 
Ciente da decisão prolatada em primeira instância a empresa não se 

manifestou. 
 
Foi emitido parecer pelo Subprocurador Fiscal e Tributário (fls.32), em 

conformidade com o art. 5º-B, inciso IV, da Lei 1.288/2001, onde adota a 
manifestação exposta pelo Representante Fazendário e determina o retorno dos 
autos à origem para providências legais. 

 
 

VOTO 
 
 
O auto de infração em análise refere-se à multa formal pela falta de 

escrituração dos livros fiscais do exercício de 2009. 
 
Visto, analisado e discutido os autos foi possível constatar que razão cabe 

à autuada, uma vez que o autor do procedimento não fez juntada de nenhum 
documento que comprove a prática do ilícito descrito na inicial. O autuante teve a 
oportunidade de sanear o feito, mas não o fez. 

 
Não havendo o saneamento do processo, restou caracterizada a nulidade 

pela falta dos documentos comprobatórios dos fatos alegados. 
 
Conforme art. 35, inciso IV, da Lei nº 1.288/01, devem ser anexados o 

demonstrativo do crédito tributário e os documentos comprobatórios dos fatos em 
que se fundamentar, vejamos: 

 
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. 

 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins 

já tem decisões sobre o assunto: 
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ACÓRDÃO Nº: 110/2012 – EMENTA: ICMS. APROVEITAMENTO 
DE CRÉDITO A MAIOR. LEVANTAMENTO BÁSICO DO ICMS. 
FALTA DE DEMONSTRATIVOS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – Não 
prevalece a exigência fiscal que não contém nos autos todos os 
demonstrativos do crédito tributário e os documentos 
comprobatórios dos fatos em que se fundamentar. 

 
Portanto, decido pela confirmação da decisão de primeira instância, que 

julgou nulo o auto de infração nº 2013/000043. 
 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 

unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
que julgou nulo o auto de infração no 2013/000043 e julgar extinto o processo sem 
julgamento de mérito. O representante fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno 
fez sustentação oral pela Fazenda Pública sugere o refazimento dos trabalhos de 
auditoria, conforme prevê o Regimento Interno. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Kellen C. Soares Pedreira do Vale, José Wagner Pio de 
Santana, Elena Peres Pimentel, João Alberto Barbosa Dias, Valcy Barboza Ribeiro e 
Ademar Andrade de Oliveira. Presidiu a sessão de julgamento ao primeiro dia do 
mês de dezembro de 2014, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Kellen C. S. Pedreira do Vale 
Conselheira Relatora 


