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ACÓRDÃO Nº:438/2008
PROCESSO Nº: 2006/7200/500030
REEXAME NECESSÁRIO: 2.046
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
RECORRIDA: CALCÁRIO DIANÓPOLIS LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: 29.046.410-2

EMENTA: ICMS. Reclamação tributária exigida sem individualizar os
exercícios.  Lançamento nulo.

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 lançamento e extinto o processo sem julgamento 
de mérito. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública e solicitou a emissão de novo auto de infração conforme art. 
11 inciso VI do Decreto nº 3.198/07. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel 
Spicker e Juscelino Carvalho de Brito. Presidiu a sessão de julgamento do dia 
23 de junho de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS    no valor de  R$ 
65.034,12 (sessenta e cinco mil trinta e quatro reais e doze centavos) referente 
à falta de recolhimento do ICMS por emitir notas fiscais de entregas de 
mercadorias sem o destaque do imposto e sem registro nos livros fiscais, no 
período de outubro de 2002 a outubro de 2005

A Autuada foi intimada, por via postal, comparecendo ao processo 
através de pessoa sem capacidade processual.

O processo foi devolvido ao autuante que lavrou termo de aditamento às 
fls.18 retificando a infração descrita no campo 5.13 do auto e ao órgão 
preparador para intimação do sujeito passivo a fim de sanar a irregularidade de 
representação.

O sujeito passivo foi intimado por via postal, não comparecendo ao 
processo, incorrendo em revelia.

O processo foi devolvido à autuante para individualizar as exigências 
tributárias por exercício e refazer o levantamento utilizando formulário padrão 
da Secretaria da Fazenda.
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Em manifestação às  Fls. 530/533 a autuante informa que a separação 
por exercício é totalmente desnecessária e que não há qualquer dispositivo 
legal criando formulário e determinando que os levantamentos sejam neles 
preenchidos.

A julgadora de primeira instância  julgou o auto de infração Nulo no valor 
R$ 65.034,12.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa  não se 
manifestou.

A REFAZ,  recomendou a confirmação da decisão prolatada em 1ª 
instância e julgar Nulo o auto de infração, por entender que a peça inicial não 
respeitou o disposto no Parágrafo 2º do art. 35 da Lei 1288/01.

Inicialmente concordo com a nulidade do auto de infração sugerida pela  
Representante Fazendária, pois a Lei nº 1.288/01 estabelece que:

Art. 35 (...)

§ 2º Quando mais de uma infração for atribuída ao 
mesmo sujeito passivo ou responsável, as 
exigências poderão ser formuladas em um só 
instrumento, desde que alcance e individualize 
todas as infrações, tributos e exercícios.

O Manual de Auditoria Indústria e Comércio, autorizado pela Secretaria 
da Fazenda, estabelece o modelo 243 para o levantamento comparativo das 
saídas registradas com documentário emitido.

Ressalte-se que o Decreto nº 2.796 de 29.06.2006 que regulamenta a 
forma de cálculo da Produtividade Fiscal do Auditor Fiscal da Receita Estadual 
– AFRE preceitua que:

Art. 1º A Produtiviade Fiscal será concedida ao 
Auditor Fiscal da Receita Estadual – AFRE 
mediante avaliação do Relatório Mensal de 
Atividades Fiscais que disporá sobre os trabalhos 
de fiscalização, obedecendo-se:

I- A Ordem de Serviço emitida pelo Delegado da 
Receita Estadual competente;



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 3 de 3 AI 2006/001050 

II- Os manuais de procedimento aprovados pela 
Administração Tributária.

O processo, portanto, registra a nulidade prevista no artigo 28, inciso II 
do diploma legal acima citado, que estabelece:

Art. 28. É nulo o ato praticado
(...)

II – com cerceamento de defesa;
(...)

Diante do exposto,  em reexame necessário, confirmo a decisão de 
primeira instância que julgou nulo o lançamento no valor de R$ 65.034,12 
(Sessenta e cinco mil trinta e quatro reais e doze centavos).

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos  dias do mês de  de 2008.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


