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ACÓRDÃO Nº. : 41/2010
PROCESSO Nº. : 2008/6860/501104
REEXAME NECESSÁRIO : 2.759
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : UNIÃO IND. E COM. DE PROD. METALURG.TDA
INSC. ESTADUAL : 29.377.550-8

EMENTA: ICMS – Registro de Saída de Mercadoria Tributada Sem Tributação.
Diversas Infrações Lançadas em Único Contexto. Obrigatoriedade de 
Individualização. Cerceamento ao Direito de Defesa – É nula a exigência fiscal por 
cerceamento ao direito de defesa devido a não individualização das infrações 
cometidas.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento ao 
direito de defesa por imprecisão na determinação da matéria tributária, conforme art. 
35, § 2º da lei 1.288/01, arguida pelo conselheiro relator e julgar extinto o processo 
sem julgamento de mérito. Os Senhores Ricardo Shiniti Konya e Aldecimar 
Esperandio fizeram sustentações orais pela Fazenda Pública e Interessado, 
respectivamente. O REFAZ sugere que sejam refeitos os trabalhos de auditoria, se 
for o caso. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel 
Spicker, Luciene Souza Guimarães Passos, Rubens Marcelo Sardinha e Fernanda 
Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 25 dias do mês de fevereiro de 
2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 
16.655,48 (dezesseis mil, seiscentos e cinqüenta e cinco reais e quarenta e oito 
centavos), referente a emissão de notas fiscais de saídas de mercadorias tributadas 
para entrega futura, sem correspondentes saídas das respectivas mercadorias e 
emissão de notas fiscais de vendas de mercadorias tributadas, que após surtirem os 
efeitos fiscais foram canceladas, saída de mercadorias para demonstração sem o 
respectivo retorno, relativo ao período de 01/05 a 31/12/2004, constatado por meio 
do levantamento do ICMS e outros documentos.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação alegando que a nota fiscal 
emitida para entrega futura foi emitida para a prefeitura municipal de Santa Fé do 
Tocantins e que a mesma não foi concretizada, quanto as notas fiscais canceladas o 
cancelamento das mesmas se deu por erro na emissão ou desistência do cliente, e 
que as notas fiscais emitidas de mercadorias destinadas a exposição a mesma foi 
feita para a  FENESUL, onde ficou exposta com posterior retorno a empresa.
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A julgadora de primeira instância retorna os autos à origem para saneamento 
e que o contribuinte seja novamente intimado para recolher o imposto reclamado ou 
impugnar o auto de infração.

Intimado, o contribuinte comparece aos autos alegando que conforme a 
autoridade lançadora não ocorreu a saída tributada das respectivas mercadorias, 
portanto, se não houve circulação das mercadorias não há que se falar em imposto, 
no caso das notas fiscais canceladas que surtiram os efeitos fiscais o autor do 
procedimento não precisou quais foram os efeitos fiscais produzidos pelas notas 
fiscais canceladas e o próprio auditor diz que todas as vias das notas fiscais 
canceladas estão arquivadas com o autuado, fato este que prova que a operação foi 
abortada antes mesmo da saída das mercadorias.

Em novo despacho, a julgadora de primeira instância determina o retorno dos 
autos à origem para que seja o sujeito passivo intimado a juntar todas as vias das 
notas fiscais canceladas.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração improcedente.

A Representação Fazendária, em, sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância que julgou o auto de infração 
improcedente.

Devidamente notificado e intimado, da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte manifestou-se pela 
confirmação da sentença.

Analisado e discutido o presente processo, restou evidente que o autor do 
procedimento ao lavrar o auto de infração equivocou-se ao reunir diversas situações 
em um só contexto, quando o artigo 35, § 2º da Lei 1.288/2001, deixa claro que 
deverá ser individualizada cada infração cometida, senão vejamos:
                                                   .....................................................................................

Art. 35. O Auto de Infração:

(...)

§ 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.
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                                                         ..........................................................................................

Desta forma, entendo que como foi lavrado o auto de infração houve claro 
cerceamento ao direito de defesa do contribuinte, portanto. nulo se torna o 
lançamento.

Pelo exposto, voto pela nulidade do lançamento por cerceamento ao direito 
de defesa por imprecisão na determinação da matéria tributária, conforme art. 35, § 
2º da lei 1.288/01, e julgo extinto o processo sem julgamento de mérito.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 26 
dias do mês de março de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


