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ACÓRDÃO No: 039/2017 

PROCESSO No: 2012/6850/500531 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/003596 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.484 
INTERESSADO: DINAMICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E 

PERFUMARIA LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.396.443-2 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

 
 
 
EMENTA 
 
 

 ICMS. MULTA FORMAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA 
DOS DEMONSTRATIVOS E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS 
FATOS. NULIDADE. É nulo o auto de infração quando constatado a ausência 
dos demonstrativos e documentos comprobatórios dos fatos, em que se 
fundamentar, conforme art. 35, inciso IV, Lei no 1.288/2001, configurando 
cerceamento de defesa previsto no art. 28, inciso II, da mesma Lei. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 
 A Fazenda Pública Estadual por meio do auto de infração no 

2012/003596, constitui reclamação administrativa tributária, em desfavor do 
contribuinte devidamente qualificado na inicial, referente à multa formal pela 
falta de registro de notas fiscais de entradas, no exercício de 2010. 
 
 Foram anexados aos autos, boletim de ocorrência policial, narrando 
o extravio de documentos fiscais do acusado, relatório de notas fiscais 
eletrônicas do ano de 2010, levantamento das notas fiscais eletrônicas não 
registradas e fotocópias de notas fiscais eletrônicas do mesmo período. 
 
 Intimado do auto de infração via postal, o sujeito passivo deixa de 
apresentar impugnação ao auto ou efetuar o seu pagamento, portanto, não 
comparecendo ao processo é declarado revel pela chefia da agencia de 
atendimento de seu domicílio fiscal, nos termos previstos no art. 47 da Lei no 
1.288/2001. 
 
 Em Sentença Revisional Declaratória, o Julgador de Primeira 
Instância, entende que o auto de infração está prejudicado devido a falta de 
clareza e objetividade, por não estar instruído com os elementos de prova 
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suficientes para atestar a materialidade da acusação, contida no art. 35, inciso 
IV, da Lei no 1.288/2001, declara nulo o auto de infração em epígrafe. 

A Representante da Fazenda em parecer de fls. 84-86, em suas 
considerações, recomenda a manutenção da nulidade do auto de infração preferida 
pelo julgador singular. 
 

É o relatório. 
 
 

VOTO 
  
  

A presente demanda, refere-se a multa formal por deixar de registrar 
no livro registro de entradas, notas fiscais eletrônicas de aquisição de 
mercadorias, no período compreendido entre 01.10.2010 a 31.12.2010, 
constatado em levantamento especial de notas fiscais eletrônicas não 
registradas. 

 
A infração está descrita de forma clara, precisa e resumida no 

contexto do auto de infração, portanto, aparentemente correta está a 
capitulação legal do ilícito denunciado, bem como a sugestão de penalidade ali 
apontada. 

 
Constata-se porém, que no tocante aos elementos informativos da 

reclamação, os autos não são aptos e ou, suficientes, para demonstrar a 
materialidade do ilícito denunciado à inicial, tampouco par dar sustentabilidade 
à acusação, haja vista que, à falta de registro de notas fiscais de entradas é 
imprescindível constar nos autos, cópia do livro registro de entradas. 

 
Assim sendo, considerando que um dos requisitos essenciais para 

que se atribua validade e eficácia a um lançamento é a sua precisão e clareza, 
em demonstrar os eventuais erros, omissões ou imprecisões na escrita fiscal 
do sujeito passivo, justificando assim a aplicação da penalidade prevista, 
conclui-se que está prejudicado o lançamento, uma vez que, o presente auto 
não atende aos requisitos mínimos legalmente exigidos para o feito, conforme 
disposto no inciso IV do art. 35 da Lei 1.288/2001, o que certamente leva ao 
cerceamento da defesa conforme preconiza o incisoII, do art. 28, da mesma lei, 
a seguir transcrito:  

 
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. 
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Art. 28. É nulo o ato praticado: 
 
(...) 
 
II – por cerceamento de defesa 

 
 Diante do exposto, voto pela nulidade do auto de infração por 
cerceamento de defesa, tendo em vista o não cumprimento de requisitos 
essenciais para sua validação, Dia confirmando a sentença de primeira 
instância, que declarou inexistente a multa formal, cujo valor está descrito no 
campo 4.15 do AI. 
 
 
DECISÃO 
 
 

Certifico que na conformidade da ata da sessão ordinária hoje 
realizada, o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 
processo, decidiu, por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a 
decisão de primeira instância, que julgou nulo o auto de infração 
no2012/003596, alterando a fundamentação para o art. 35 da Lei no 1.288/2001 
e julgar extinto o processo sem análise de mérito. O Senhor Hyun Suk Lee fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública Estadual e pediu o refazimento dos 
trabalhos de auditoria conforme prevê o Regimento Interno. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros João Alberto Barbosa Dias, Paloma 
Arruda Ferreira Pincinato, José Wagner Pio de Santana, Ademar Andrade de 
Oliveira, Rui José Diel e Felipe Falcão de Lima. Presidiu a sessão de 
julgamento aos dezessete dias do mês de janeiro de 2017, o conselheiro 
Suzano Lino Marques. 

 
Plenário do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais em Palmas - 

TO, aos quinze dias do mês de fevereiro de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

João Alberto Barbosa Dias 
Conselheiro Relator 

 


