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ACÓRDÃO No: 169/017 
PROCESSO No: 2013/6040/500832 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/000306 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.580 
INTERESSADO: IACCINO E FERNANDES LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.067.357-7 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 

 
MULTA FORMAL. NÃO ESCRITURAÇÃO DE NOTAS FISCAIS. 

OMISSÃO DE VENDAS. IMPROCEDENTE - É improcedente a reclamação tributária 
quando comprovado que os demonstrativos dos créditos tributários foram 
elaborados com falhas e não puderam ser sanados pela autuante.  

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
de infração no 2013/000306, contra o sujeito passivo qualificado na peça inaugural, 
referente às omissões de saídas tributadas. 
 

Foram anexados aos autos, relações de notas fiscais de saídas não 
lançadas, relatórios de notas fiscais eletrônicas autorizadas, resumos de notas 
fiscais eletrônicas e livros de registros de saídas (fls.04/1.367). 
 

A autuada foi intimada do auto de infração por via postal (fls.1.369), 
apresentando impugnação tempestiva, devidamente identificada no auto de infração, 
com as seguintes alegações (fls.1.370/1.375): 
    

Que as notas fiscais encontram-se devidamente registradas no 
livro de registro de saídas; que a nota fiscal nº 123, do 
exercício de 2009, encontra-se erroneamente lançada no livro 
de saídas sob o número 122; que o exercício de 2010 
apresenta relação de notas fiscais distintas daquelas 
registradas e enviadas para a Sefaz; que as notas fiscais nº 
235 e 236 são notas fiscais de entradas; que as demais notas 
fiscais dos exercícios de 2011 e 2012 foram transmitidas pelo 
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SPED, mas não constam da relação de notas fiscais 
recepcionadas pela Sefaz-TO. 

 
O processo foi devolvido à autora do procedimento 
(fls.1.464/1.465) que, em manifestação às (fls.1.467) informa 
que todas as notas fiscais de 2009 e 2010 foram lançadas nos 
livros fiscais próprios e que as notas fiscais que não foram 
lançadas foram as de remessas para fora do estabelecimento 
dos períodos de 2011 e 2012, anexando cópias do auto de 
infração, e que não há preliminares. 

 
A autuante reconhece às (fls.1.467) que as notas fiscais dos exercícios de 

2009 e 2010 estão devidamente registradas nos livros de registros de saídas, e que 
as notas fiscais dos exercícios de 2011 e 2012 não estão lançadas, são aquelas 
relativas às remessas para fora do estabelecimento. 

  
Desta forma, lavrou o auto de infração no 2014/002798 (fls.1.468) 

cobrando multa formal nos campos 4.11 e 5.11, pela falta de registro dos referidos 
documentos. 

 
Os documentos fiscais de remessas para vendas fora do estabelecimento, 

não foram relacionados pela auditora, mas sim em outro auto de infração. As 
referidas operações, entretanto, dispõem o Regulamento do ICMS aprovado pelo 
Decreto no 2.912/2006. 

 
Podemos observar que os documentos fiscais que acobertam as 

remessas para fora do estabelecimento não são escriturados no livro de registros de 
saídas, mas tão somente no item 002 - “Outros Débitos” do livro de registro de 
apuração do ICMS, destacando-se o valor do imposto com a expressão “Remessa 
para venda fora do estabelecimento”. 

 
A julgadora de primeira instância, em sentença alega que: Tais fatos 

explorados no auto de infração no 2014/002798 (fls.1.468), contra o sujeito passivo 
que resultou na cobrança de multa formal não foram relacionados os referidos 
documentos pela auditora no processo. Portanto neste auto o sujeito passivo é 
absolvido. 

 
Diante do exposto a julgadora de primeira instância conhece da 

impugnação apresentada, e da manifestação da autuante, concede provimento e 
julga improcedente o auto de infração no 2013/000306, absolvendo o sujeito passivo 
do pagamento dos créditos tributários. 
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      O contribuinte apresentou impugnação tempestiva, alegando que todas as 
notas fiscais se encontram devidamente registradas no livro de registro de saídas 
(fls.1.370/1.375), e conforme análise detalhada do auto resta claro que o mesmo é 
totalmente improcedente. 

A Representação Fazendária do Estado do Tocantins em análise aos 
autos do processo e alegações de impugnação, sobretudo de reexame necessário, e 
nas razões e fundamentações em sentença monocrática acompanha a decisão da 
julgadora singular das reclamações tributárias. 

É o Relatório 
 
 
VOTO 
 
 

A presente demanda contempla as exigências tributária referente à ICMS 
decorrentes da omissão de registro de notas fiscais de saídas nos exercícios de 
2009 a 2012.  

 
Visto, analisado e discutido o presente auto, é válido destacar que todos 

os requisitos mínimos e necessários na lavratura do auto de infração estão previstos 
no art. 35 da Lei no 1.288/200, devem obrigatoriamente serem observados, sob pena 
de caracterizar cerceamento de defesa e consequentemente a nulidade do auto de 
infração. 

 
Os demonstrativos dos créditos tributários que deram sustentação ao auto 

de infração no 2013/000306 a autuante reconhece que as notas fiscais dos 
exercícios de 2009 e 2010 estão devidamente registradas nos livros de registros de 
saídas. E que o auto de infração no 2014/002798, que resultou na cobrança de multa 
formal não foi relacionado os referidos documentos pela autuante. 

 
Analisando a natureza infracional e os levantamentos fiscais (fls.04/1.367) 

não há dúvida que não foi observado pelo autor do lançamento disposto no art. 35, 
inciso IV, da Lei no 1.288/2001, são passíveis de nulidade, e acarretam ineficácia do 
crédito tributário.  

 
.O contribuinte arguiu que houve uma falha na recepção dos 

demonstrativos pela Fazenda Pública, e não no momento do envio, portanto não 
pode ser penalizado por tal equivoco. E por todas as razões expostas pede pela 
improcedência das reclamações tributarias. 

 
ACÓRDÃO N° O18/2017 
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EMENTA: MULTA FORMAL - TRANSMISSÃO DO DIF. 
OMISSÃO DE INFORMAÇÕES. PROVAS INSUFICIENTES 
DO ÍLICITO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA DO CRÉDITO 
TRIBUTÁRIO – É improcedente o auto de infração quando os 
documentos juntados como provas da prática do ilícito fiscal 
não são suficientes, servindo apenas como indícios de sua 
existência. 

 
Diante do exposto, considerando que o referido processo foi julgado em 

primeira instância conforme sentença (fls.1472/1.475) e a representação fazendária 
manifestou em parecer (fls.1.476/1.479), por tudo isso decido pela improcedência as 
reclamações tributárias constantes nos autos de infração no 2013/000306 e nº 
2014/002798 com fundamento no art. 35, inciso IV, da Lei no 1.288/2001, suprimindo 
a presente reclamação tributária.  

 
 
É como voto. 
 

 
DECISÃO 
 
 

O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 
processo, decidiu, no mérito, por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a 
decisão de primeira instância, que julgou improcedente as reclamações tributárias 
constante do auto de infração no 2013/000306 e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz nos valores de R$ 9.213,21 (nove mil, duzentos e treze reais 
e vinte e um centavos), R$ 45.006,34 (quarenta e cinco mil e seis e trinta e quatro 
centavos), R$ 15.212,55 (quinze mil, duzentos e doze reais e cinquenta e cinco 
centavos), e R$ 59.500,57 (cinquenta e nove mil, quinhentos reais e cinquenta e 
sete centavos) e R$ 135.233,68 (cento e trinta e cinco mil, duzentos e trinta e três 
reais e sessenta e oito centavos), referentes os campos 4.11 a 7.11, 
respectivamente. O representante fazendário Rui José Diel fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública Estadual. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros, 
Osmar Defante, Ricardo Shiniti Konya, José Cândido de Moraes, Josimar Júnior de 
Oliveira Pereira e Luiz Carlos da Silva Leal. Presidiu a sessão de julgamento aos 
três dias do mês de agosto de 2017, o Conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos vinte e três dias do mês de setembro de 2017. 
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                                                  Suzano Lino Marques 

Presidente 
 
 
 

Osmar Defante  
Conselheiro relator 


