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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 119/2011
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.058
PROCESSO No: 2011/6640/500099
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/000330
SUJEITO PASSIVO: SUPERMERCADO ALCÂNTARA LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.056.281-3
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS E MULTA FORMAL. NULIDADE. EQUÍVOCOS DIVERSOS NA 
LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO 
ENQUADRAMENTO AO SIMPLES NACIONAL. AUSÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO DOS 
ILÍCITOS PRATICADOS. NÃO OBSERVÂNCIA DE TÉCNICAS DE AUDITORIA. 
INCOERÊNCIA ENTRE HISTÓRICO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO – É nulo 
o auto de infração que apresenta os mais variados equívocos na sua lavratura.

RELATÓRIO

A empresa deverá recolher ao erário estadual o ICMS no valor total de R$ 
120.374,61(cento e vinte mil, trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e um 
centavos), referente à omissão de saídas de mercadorias tributadas (carne), nos 
exercícios de 2006 a 2010, lançado nos itens 4 a 8 respectivamente, quando emitiu 
cupons fiscais como mercadorias isentas, a qual deveria ter saído tributada normal, 
constatado através do levantamento especial.

Foi autuado também em multa formal, no valor de R$ 327.423,00 
(trezentos e vinte sete mil quatrocentos e vinte três reais) correspondente a 10% do 
valor da operação, referente à falta de emissão de notas fiscais de entradas de 
mercadorias (carne), conforme constatado nos livros fiscais próprios, relativo aos 
exercícios de 2006 a 2010, lançado nos itens 9 a 13 respectivamente.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva, arguiu 
preliminar de nulidade do auto de infração, pois o lançamento do crédito tributário 
deverá ser concluído em 90 dias, sendo que a prorrogação deverá ser efetuada 
mediante termo escrito, sendo que não existe o termo de abertura ou inicio do 
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processo administrativo tributário e o prazo para a conclusão expirou antes da 
conclusão, fato este que configura vício insanável do lançamento.

No mérito, diz que todas as notas fiscais de entradas de carne constantes 
nos demonstrativos de omissão e recolhimento do imposto foram emitidas sem a 
anuência do contribuinte, e que a Fazenda Pública se utiliza de ficção para poder 
autuar e aplicar sanções, desrespeitando desta forma o ordenamento jurídico.

A julgadora de primeira instância julgou o auto de infração nulo na sua 
totalidade, submetendo sua decisão ao Conselho de Contribuintes e Recursos 
Fiscais do Tocantins.

Em manifestação de folhas 695/697 a Representação Fazendária 
recomenda a manutenção da sentença de primeira instância.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou.

VOTO

Visto, analisado e discutido o presente processo, que exige ICMS e multa 
formal.

Em uma análise superficial dos autos podemos detectar diversos 
equívocos cometidos por parte da autoridade lançadora, os quais descrevo a seguir:

1 – Referente aos itens 4 a 8 da peça inicial, não tipifica os ilícitos 
praticados, apenas presume a ocorrência do fato gerador, segundo a Lei 
1.287/2001, a saber:

Art. 21. Presume-se ocorrido o fato gerador do imposto, salvo prova 
em contrário:

I – o fato de a escrituração indicar:
...............................................................................................................

d) a entrada de mercadorias não escrituradas fiscal ou
contabilmente;
...............................................................................................................

2 – Não foi observado que no período de julho a dezembro de 2007 e no 
exercício de 2008 a empresa encontrava-se enquadrada ao simples nacional, sendo, 
que o referido período não poderia ser auditado, pois a fiscalização e a constituição 
de crédito tributário carecem de regulamentação pelo comitê gestor do simples 
nacional.

3 – Também nos levantamentos de folhas 06 a 10, foi utilizada uma 
fórmula para se chegar à base de cálculo do ICMS sem ao menos observar as 
técnicas de auditoria.
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4 – Para se chegar ao valor da base de cálculo foi utilizado o valor 
agregado, quando que produtos provenientes de abate estão sujeitos a pauta fiscal.

5 – Nos campos que tratam da multa formal o histórico diz, “[...] falta de 
emissão de notas fiscais de entradas de mercadorias (carne)”, porém no resumo 
geral de apuração de multa formal, às fls. 10-A, diz que é pelo não lançamento das 
notas fiscais, notas fiscais estas que não foram juntadas aos autos ferindo desta 
forma 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.
...............................................................................................................

Desta forma, ao observar a quantidade de equívocos praticados por parte 
da autoridade fiscal não resta outra alternativa a não ser concordar com a julgadora 
de primeira instância que julgou nulo o auto de infração.

É como voto.

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 auto de infração no 2011/000330 e extinto o processo sem 
julgamento de mérito. O Sr. Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública e sugeriu que sejam refeitos os trabalhos de auditoria, 
conforme art. 11 do 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 30 dias do mês de 
agosto de 2011, o conselheiro Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 29 dias do mês de setembro de 2011.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

João Gabriel Spicker
Conselheiro Relator


