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fatos narrados na inicial 
e d, IV, da Lei 1.288/2001
PÚBLICA ESTADUAL 
NÃO PROVIDO. UNÂNIME

 
 

RELATÓRIO 
 
Tratam os autos

instância administrativa, 
2007/004463. 

 
Contra Deocleciano Aires de Ara

auto de infração, de página
R$ 2.912,15, correspondente ao exercício de 2005.

 
A peça fiscal noticia

[...] referente a notas fiscais emitidas pelo próprio contribuinte ou nas co
estaduais, com o quantitativo do produto (carvão vegetal em metros cúbicos) a 
menor do que foi constatado nas notas fiscais de entradas do mesmo produto, 
emitidas pelas usinas sider

 
A infração fiscal se encontra amparada nos arts. 10, I, e 44, III,

1.287, de 28 de dezembro de 2001,
citada lei. 
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CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS
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EXAME NECESSÁRIO No: 3.139 

2007/6100/500131 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2007/004463 

DEOCLECIANO AIRES DE ARA
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.074.950-6 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS. AUDITORIA. NULIDADE DO LANÇAMENTO
ERRO FORMAL. PROCESSUAL – A qualificação da infração 

 fato infringente descrito no lançamento fiscal. 
pela fiscalização no enquadramento da infração cometida

concomitantemente, a falta de elementos 
 conduzem a sua nulidade, nos termos dos art. 28, II, 35, I, 

, da Lei 1.288/2001. MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA 
PÚBLICA ESTADUAL PARCIALMENTE ACOLHIDA. REEXAME NECESSÁRIO 

UNÂNIME. 

m os autos de reexame necessário em face da sentença da primeira 
, de páginas 34 a 36, que julgou nulo o auto de infração n

Deocleciano Aires de Araújo foi lavrado, em 11/9/2007
auto de infração, de páginas 2 e 3, para constituição do crédito tributário no

2.912,15, correspondente ao exercício de 2005. 

noticia que o contribuinte “Deixou de recolher parte do ICMS
referente a notas fiscais emitidas pelo próprio contribuinte ou nas co

estaduais, com o quantitativo do produto (carvão vegetal em metros cúbicos) a 
menor do que foi constatado nas notas fiscais de entradas do mesmo produto, 
emitidas pelas usinas siderúrgicas localizadas no Estado de Minas Gerais

A infração fiscal se encontra amparada nos arts. 10, I, e 44, III,
1.287, de 28 de dezembro de 2001, e a penalidade sugerida, a d
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

CLECIANO AIRES DE ARAÚJO 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL  

DO LANÇAMENTO. REEXAME 
A qualificação da infração 

fato infringente descrito no lançamento fiscal. Equívocos 
enquadramento da infração cometida maculam a 

a falta de elementos comprobatórios dos 
, nos termos dos art. 28, II, 35, I, c 

MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA 
EXAME NECESSÁRIO 

sentença da primeira 
o auto de infração no 

11/9/2007, o referido 
tributário no valor de 

recolher parte do ICMS 
referente a notas fiscais emitidas pelo próprio contribuinte ou nas coletorias 

estaduais, com o quantitativo do produto (carvão vegetal em metros cúbicos) a 
menor do que foi constatado nas notas fiscais de entradas do mesmo produto, 

stado de Minas Gerais”. 

A infração fiscal se encontra amparada nos arts. 10, I, e 44, III, da Lei 
a do art. 48, III, b, da 
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A notificação do lançamento foi efetuada, em 3/7/2008, por via postal, 

mediante aviso de recebimento, AR, de página 7, nos termos do inciso I do art. 22 
da Lei 1.288, de 28 de dezembro de 2001. 

 
Em 24/7/2008, foi lavrado o termo de revelia, de página 8, conforme 

dispõe o art. 47 da Lei 1.288/2001. 
 
Por meio do Despacho no 185/2009 – CAT/JPI/DBA, de página 11, a 

julgadora monocrática, retorna o processo ao autor do procedimento para 
esclarecimento sobre a formação da base de cálculo e do valor originário. 

 
Em manifestação de páginas 17 e 18, o autuante demonstra os cálculos 

por ele efetuados para encontrar a base de cálculo e o valor originário transcrito de 
R$ 26.912,15, cuja ciência foi dada ao contribuinte em 1o/2/2011. 

 
O referido termo de manifestação ensejou abertura de prazo à autuada 

que, oportunamente, apresenta impugnação, de páginas 22 a 26, subscrita por 
representante legal habilitado nos autos, através da qual argumenta que é 
perceptível a confusão no ato de apuração realizado pelo auditor fiscal, na sua 
manifestação. 

 
Alega que não fica caracterizado o débito atribuído ao impugnante, uma 

vez que a diferença entre a quantidade e o preço do produto, bem como a alíquota 
utilizada é controversa, pois está escrito um valor em número e outro por extenso, 
não sendo possível saber qual dos dois foi utilizado para apurar o suposto débito. 

 
Argumenta ainda decadência ou prescrição do crédito tributário. 
 
Por fim, requer que se julgue pela extinção do crédito tributário, tendo em 

vista a falha apontada, caso não seja o entendimento que se reconheça a 
decadência ou a prescrição do crédito tributário por estar presente tanto uma quanto 
outra, nos termos do Código Tributário Nacional, CTN. 

 
Adveio a decisão de primeira instância que julgou nulo o auto de infração 

por cerceamento de defesa, previsto no inciso II do art. 28 da Lei 1.288/2001. 
 
Entendeu a julgadora monocrática que, embora o processo tenha sido 

devolvido à origem para saneamento das incorreções, os valores descritos na 
manifestação do autuante continuaram equivocados, causando cerceamento ao 
direito de defesa do contribuinte. 

 
Instado a se pronunciar, o representante da Fazenda Pública Estadual, 

por meio do parecer de páginas 38 a 42, “[...] recomenda para não conhecer da 
IMPUGNAÇÃO apresentada, para MODIFICAR a Sentença proferida pela Julgadora 
Singular. E em PRELIMINAR arguida, a JULGAR pela NULIDADE do auto de 
infração, na conformidade com o Art. 28, II, Lei 1288/01, EM NÃO ATENDER O 
ART. 35, IV, da Lei 1288/01”. 

 
É, em síntese, o relatório. 
 



                                                                                                           Publicação no Diário Oficial no 3.729, 08 de outubro de 2012 

3 

 
VOTO 

 
O reexame necessário preenche os requisitos para a admissibilidade, nos 

termos da legislação aplicável. Dele, portanto, tomo conhecimento. 
 
A questão versa, resumidamente, sobre a verificação de falta de 

recolhimento de ICMS incidente sobre operações de saída de mercadorias 
acobertadas por “notas fiscais emitidas pelo próprio contribuinte ou nas coletorias 
estaduais, com o quantitativo do produto (carvão vegetal em metros cúbicos) a 
menor do que foi constatado nas notas fiscais de entradas do mesmo produto, 
emitidas pelas usinas siderúrgicas localizadas no estado de Minas Gerais”. 

 
Para registro, fica a observação que o questionado auto de infração foi 

lavrado em 11/9/2007, mas protocolado somente, em 3/7/2008, na Agência de 
Atendimento de Natividade, TO, para notificação do contribuinte. 

 
A julgadora singular traçou a tese de suas razões decisórias sob a ótica 

da nulidade do auto de infração por entender que “[...] os valores informados como 
base cálculo e originário [...] não foram demonstrados pelo autuante” e que “[...] os 
valores descritos na manifestação continuaram equivocados, causando cerceamento 
ao direito de defesa do contribuinte [...]”. 

 
Mediante esses argumentos, decidiu pela sua nulidade, recorrendo de 

sua decisão nos termos da alínea f do inciso IV do art. 56 e parágrafo único do art. 
58 ambos, da Lei 1.288/2001. 

 
A impugnante não apresentou recurso voluntário. 
 
Posto isso, verifica-se que a controvérsia nasceu do fato de que a 

autuada teria deixado de recolher ICMS referente a diversas notas fiscais de 
emissão própria, ou avulsa, emitidas pelas Coletorias Estaduais, para acobertar 
mercadorias destinadas a usinas siderúrgicas localizadas no Estado de Minas 
Gerais, cujos destinatários teriam emitidos documentos fiscais de entrada com 
quantitativo de produtos superior ao consignado nas notas fiscais do remetente. 

 
Como consequência, as irregularidades encontradas possibilitaram a 

lavratura do contestado auto de infração, nos termos já transcritos. 
 
Com efeito, o exame dos dados constantes do documento denominado 

PLANILHA DAS NOTAS FISCAIS DE CARVÃO VEGETAL ORIUNDO DO ESTADO 
DO TOCANTINS, de páginas 4 a 7, que subsidia a presente exigência tributária, 
permite, tão somente, deduzir que as informações nele inseridas foram extraídas de 
documentos fiscais emitidos pela autuada. 

 
A referida planilha expõe a sistemática dos cálculos utilizados pelo 

autuante para determinar o total da sonegação praticada pelo sujeito passivo. Na 
coluna denominada "DIFERENÇA", consta a individualização dos valores 
divergentes levados em consideração para determinar o “TOTAL  de 516,34”, sem 
nenhuma indicação de que se trata esse quantum, que aparece de forma isolada na 
referida planilha. 
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Dessa forma, a ausência dos respectivos documentos fiscais impossibilita 

a comprovação da regularidade das operações neles consignadas, cujo ônus da 
prova, neste caso, cabe ao Fisco, nos termos do art. 142, do CTN. Verbis: 

 
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa 
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o 
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do 
fato gerador da obrigação correspondente , determinar a matéria 
tributável , calcular o montante do tributo devido , identificar o 
sujeito passivo e sendo caso, propor a aplicação da penalidade 
cabível. (original sem grifo) 

 
Assim, a demonstração de todos os elementos que deram causa ao 

lançamento do crédito tributário é condição essencial para a comprovação dos fatos 
decorrentes da sonegação vislumbrada, a fim de que a ação do Fisco não seja 
conduzida por meros indícios, mas amparada em provas documentais, bem como, a 
descrição clara e segura dos fatos apurados, os quais tornam inafastáveis as 
conclusões sobre a ilicitude das operações objeto da autuação em litígio, nos termos 
dos dispositivos do art. 35, da Lei 1.288/2001, a seguir transcritos: 

 
Art. 35. O Auto de Infração: 
 
I – formaliza a exigência do crédito tributário e contém, no mínimo: 
[...] 
 
c) a descrição clara, precisa e resumida do fato e indicação do 
período de sua ocorrência; 
 
d) o dispositivo legal infringido; 
 
e) a sugestão da penalidade aplicável; 
 
f) a base de cálculo, alíquota aplicável e o valor originário da 
obrigação; 
[...] 
 
IV – contém em anexo todos os demonstrativos do crédito tributário e 
os documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar. 
 

Nessa direção, somente o conjunto das notas fiscais constantes das 
referidas planilhas teria força probante capaz de permitir o convencimento da 
certeza dos fatos descritos na inicial, e não a simples transcrição individualizada dos 
dados de cada documento fiscal. 

 
Por outro lado, o fato infringente, caracterizado nos autos, está qualificado 

nos dispositivos transcritos a seguir, os quais não guardam consonância com os 
fatos relatados. 

 
Vejamos, então, o teor dos respectivos artigos da Lei no 1.287/2001: 

 
Art. 10. É responsável pelo pagamento do ICMS devido: 
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I – o contribuinte em relação às operações ou prestações que 
praticar; 
 
Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável: 
[...] 
 
III – emitir, com fidedignidade, documento fiscal correspondente a 
cada operação ou prestação, tributada ou não, inclusive sujeita ao 
regime de substituição tributária, ainda que dispensada a 
escrituração; 

 
Inclusive, a própria sugestão da penalidade, imputada às infrações 

cometidas, prevista na alínea b do inciso III do art. 48 da Lei 1.287/2001, enseja a 
nulidade do presente lançamento, haja vista que não houve comprovação de 
omissão de operação ou prestação realizada por contribuinte dispensado de 
escrituração fiscal, tampouco, essa hipótese está contemplada nos autos. Vejamos: 

 
Art. 48. A multa prevista no inciso I do artigo anterior será aplicada na 
forma a seguir: 
[...] 
 
b) omissão de operação ou prestação realizada por contribuinte 
dispensado de escrituração fiscal; 
 

Não obstante tais vícios, impressiona os equívocos, a incoerência e a 
contradição evidenciadas na manifestação elaborada pelo autuante, ao atender o 
Despacho no 185/2009 – CAT/JPI/DBA, da julgadora singular, por meio do qual 
solicita explicações sobre a formação da base de cálculo e do valor da autuação, 
cujos trechos de sua resposta se pode conferir na reprodução a seguir: 

 
Primeiro parágrafo: 
 

Com relação a formação da base de Cálculo do exercício de 2005, 
quero esclarecer que na última coluna da planilha (diferença) foi 
constatado o valor de 516,34 (trezentos e setenta e oito metro 
cúbicos de carvão), levando em consideração que o preço do 
produto esta estabelecido em pauta fiscal no valor de R$ 47,00 (trinta 
e cinco reais), chegamos a uma base de Cálculo no valor de 
24.267,98, multiplicado pelo valor da alíquota interestadual de 12%, 
perfaz o valor originário transcrito no auto de infração item 4.11 no 
valor de R$ de 26.912,15. (original sem grifo) 

 
Quarto parágrafo: 
 

Segue em anexo, cópias por amostragem como solicitado pelo Ilustre 
Julgador, de algumas notas fiscais na planilha. 
Apesar de ter sido solicitado, não foi possível anexar cópia das notas 
fiscais de entradas das Siderúrgicas, tendo em vista que estas 
empresas estão localizadas no Estado de Minas gerais e necessitaria 
de apoio do fisco de Minas, como foi realizado na época do envido 
do arquivo, inclusive com o meu credenciamento. (original sem grifo) 

 
Isso posto, reporto às razões suscitadas pela sentenciante de primeira 

instância para, acertadamente, julgar nula a imposição tributária por cerceamento ao 
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seu direito de defesa do contribuinte, com fundamento na regra prevista no art. 28, II 
e 29, da Lei 1.288/2001, que assim se expressam: 

 
Art. 28. É nulo o ato praticado: 
[...] 
 
II – com cerceamento de defesa; 
 
Art. 29. A nulidade é declarada de ofício pela autoridade competente 
para praticar o ato ou julgar a sua legitimidade. 

 
Com efeito, razão assiste à julgadora monocrática; apenas considero 

oportuna a ressalva de que a profusão de impropriedades e de equívocos cometida 
pelo autuante tem como consequência a ampliação dos motivos de nulidade da 
constituição do crédito tributário, nos termos já expostos. 

 
Assim, à luz da legislação encimada, conclui-se que a presente exigência 

tributária, contém vícios insanáveis nessa fase processual, os quais desqualificam a 
sua exigibilidade. 

 
À conta das razões de fato e de direito apresentadas, nego provimento ao 

reexame necessário para manter a decisão singular por seus próprios e jurídicos 
fundamentos. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 

unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância que 
julgou nulo o auto de infração no 2007/004463, alterando o objeto da nulidade para 
falta de clareza e precisão na determinação da reclamação tributária, erro na 
tipificação da legislação infringida e falta dos documentos comprobatórios da 
infração e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. O representante 
fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela fazenda 
pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Deides Ferreira 
Lopes, Luiz Carlos da Silva Leal, Fernanda Teixeira Halum e João Gabriel Spicker. 
Presidiu a sessão de julgamento aos 27 dias do mês de setembro de 2012, o 
conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, aos 04 dias do mês de outubro de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 

Deides Ferreira Lopes 
Conselheiro Relator 


