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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO 

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 
 
 

ACÓRDÃO No: 054/2012 
REEXAME NECESSÁRIO: 3.084 
PROCESSO No: 2011/6040/500289 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/000099 
SUJEITO PASSIVO: PRIME – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

INDUSTRIALIZADOS LTDA. 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.389.240-7 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 

ICMS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE 
REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS. PROVAS DA MATERIALIDADE 
DO ILÍCITO JUNTADAS APÓS DECISÃO SINGULAR – Entende-se nulo o auto de 
infração quando a juntada de provas se der em momento diverso ao legalmente 
estipulado. 

 
 

RELATÓRIO 
 
A empresa foi autuada em multa formal no valor de R$ 60.461,42 

(sessenta mil, quatrocentos e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos), pela 
ausência de registro nos livros fiscais próprios, das aquisições de mercadorias 
listadas em relatório de nota fiscal eletrônica, emitidas e armazenadas 
eletronicamente, de existência apenas digital, cuja validade jurídica é garantida pela 
assinatura digital do emitente e autorização de uso pela administração tributária da 
unidade federada do contribuinte, antes da ocorrência do fato gerador, conforme 
relatório dos fornecedores e livros fiscais da autuada. 

 
A autuada foi intimada por ciência direta, apresentou impugnação 

tempestiva alegando, em síntese, que o autuante deveria ter diligenciado junto ao 
possível vendedor e que deste modo seria demonstrado que jamais formulou 
qualquer pedido de compra ou efetuou qualquer pagamento relativo a estas notas 
fiscais, portanto pede a conversão do julgamento em diligencia com vistas a 
esclarecimentos da situação. 

 
Em despacho de fls. 61, a julgadora de primeira instância retorna os autos 

à origem para que o autor do procedimento ou seu substituto reveja a infração 
tipificada, o percentual de multa utilizado e o valor originário lançado. 
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Em parecer exarado às fls. 63/64 o autor do procedimento diz que a 
emissão dos autos de infração e penalidades estão definidos no Sistema Integrado 
de Administração Tributária – SIAT, e que no caso concreto estipula uma única 
opção o percentual de 20%, independentemente do período a que se refere à 
infração. 

 
As folhas 65, é juntado termo de aditamento alterando o campo 4.13 do 

auto de infração. 
 
Devidamente intimado do termo de aditamento o sujeito passivo 

apresentou impugnação com as mesmas alegações anteriores. 
 
A julgadora de primeira instância julgou nulo o auto de infração. 
 
A Representação Fazendária, em manifestação de fls. 80/82, sugere que 

o processo seja encaminhado para diligência.  
 
Após diligência sugerida pela Representação Fazendária o mesmo pede 

a reforma da sentença de primeira instância para que o auto de infração seja julgado 
procedente. 

 
Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 

parecer da Representação Fazendária, o sujeito passivo manifestou-se alegando 
que embora constituam indícios da infração apontada, as cópias das notas fiscais 
eletrônicas e o relatório de nota fiscal eletrônica autorizada, não tem o condão de 
provar que a autuada efetivamente adquiriu tais mercadorias e deixou de registrar as 
operações nos livros próprios. Ao final, pede a manutenção da sentença singular ou 
mesmo a improcedência do auto de infração. 

 
 

VOTO 
 

Visto, analisado e discutido o presente processo, que exige multa formal 
pela falta de registro de notas fiscais de aquisição de mercadorias, oriundas de 
outras unidades da federação. 

 
Em uma simples análise dos autos, fica evidente que o autor do 

procedimento não anexou todos os documentos necessários para a sustentação do 
auto de infração conforme determina o art. 35, inciso IV, da Lei 1.288/2001, a saber: 

 
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. 

 
Assim sendo, a julgadora de primeira instância entendeu e julgou nulo o 

auto de infração, submetendo sua decisão à apreciação do COCRE, porém, ao 
analisar os autos em reexame necessário o Representante Fazendário requereu 
diligência, para que o processo fosse enviado a Delegacia de Jurisdição. 
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Dentre os pedidos do Representante Fazendário se encontra o de que se 
anexem ao processo as cópias das notas fiscais constantes dos documentos de fls. 
05, 06 e 07. 

 
Entendo que neste caso não caberia a Representação Fazendária 

requerer a diligência, mas sim propor ao COCRE conforme se encontra estabelecido 
no art. 5o, inciso IV, da Lei 1.288/2001, in verbis 

 
Art. 5o Compete à Representação Fazendária 
 
IV– propor diligências ao COCRE em processos administrativo-
tributários;  

 
Assim, entendo que de forma equivocada ocorreu a juntada de 

documentos aos autos. 
 
Por outro lado, a juntada de cópias das notas fiscais só poderia se dar por 

meio de Termo de Aditamento, conforme determina a Lei 1.288/2001 em seu art. 36, 
inciso I, alínea “a”, vejamos: 

 
Art. 36. Iniciado o PAT, o auto de infração somente pode ser 
emendado por termo de aditamento, quando, em cada caso: 
 
I – houver necessidade de alterar: 
 
a) situação prevista no artigo anterior; 

 
Porém, quando analisarmos o mesmo artigo na sua sequência vamos 

perceber que em seu § 4o, não existe mais possibilidade do auto de infração ser 
aditado, a saber: 

 
§ 4o Proferida, nos autos, a decisão de primeira instância fica preclusa 
a oportunidade de aditar o auto de infração. 

 
Diante do acima apresentado, entendo que foi ilegal a forma e o momento 

como foram juntadas aos autos as referidas notas fiscais. 
 
Assim sendo, entendo que o presente auto de infração deve ser julgado 

nulo, pois as notas fiscais que dão sustentação a reclamação tributária deveriam ter 
sido anexadas aos autos pelo autor do procedimento no momento da lavratura do 
auto de infração e não após ter sido proferida a sentença de primeira instância. 

 
 

DECISÃO 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por maioria, 
acolher a preliminar de nulidade da reclamação tributária, arguida pelo conselheiro 
relator, por não ter o autuante anexado os documentos comprobatórios dos fatos ao 
auto de infração 2011/000099, sendo juntados os documentos somente depois de 
proferida a decisão de primeira instância, e julgar extinto o processo sem julgamento 
de mérito. Voto contrário do conselheiro Deides Ferreira Lopes. O Sr. Herveton Luiz 
de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública e sugeriu o 
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refazimento dos trabalhos de auditoria, conforme prevê o Regimento Interno. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Deides 
Ferreira Lopes, Luiz Carlos da Silva Leal e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 16 dias do mês de maio de 2012, o conselheiro Edson 
Luiz Lamounier 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, aos 21 dias do mês de maio de 2012. 
 
 
 

EDSON LUIZ LAMOUNIER 
Presidente 

 
 
 

JOÃO GABRIEL SPICKER 
Conselheiro Relator 


