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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. AUDITORIA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. RE
. PROCESSUAL. ERRO FORMAL. NULIDADE. ART. 28, II, DA LEI 

O procedimento de auditoria utilizado pelo autuante é inadequado para 
fins de apuração de fruição irregular de benefício fiscal. A qualificação da infração 

com o fato infringente descrito no lançamento fiscal. Assim, 
equívocos dessa natureza implicam o cerceamento do direito de defesa do 

razão pela qual a exigência tributária reveste-se de vícios que impõem 
a sua anulação por erro formal, nos termos do inciso II, do art. 28, da Lei 

MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA 
ESTADUAL NÃO ACOLHIDA. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO

Tratam os autos de recurso voluntário e recurso de ofício em face da 
a primeira instância administrativa, de páginas 90 a 92, que julgou 

improcedente o auto de infração no 2010/002522. 

Contra Calcário Cristalândia Ltda foi lavrado, em 16/12/2010, o referido 
auto de infração, de páginas 2 e 3, para constituição do crédito tributário no valor de 

ovecentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos), correspondente 

A peça fiscal noticia que o contribuinte deixou de recolher o ICMS 
referente à saída de mercadorias tributadas registradas no livro próprio e que ao 
efetuar a sua escrituração, beneficiou-se da redução do calcário, o que é ilegal, pois 
o mesmo frui dos benefícios fiscais da Lei 1.385/2003, de acordo com o TARE 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

NDIA LTDA 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS. AUDITORIA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. REEXAME 
. PROCESSUAL. ERRO FORMAL. NULIDADE. ART. 28, II, DA LEI 

O procedimento de auditoria utilizado pelo autuante é inadequado para 
fins de apuração de fruição irregular de benefício fiscal. A qualificação da infração 

com o fato infringente descrito no lançamento fiscal. Assim, 
implicam o cerceamento do direito de defesa do 

se de vícios que impõem 
termos do inciso II, do art. 28, da Lei 

MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA 
DESPROVIDO. UNÂNIME. 

Tratam os autos de recurso voluntário e recurso de ofício em face da 
a primeira instância administrativa, de páginas 90 a 92, que julgou 

Contra Calcário Cristalândia Ltda foi lavrado, em 16/12/2010, o referido 
tributário no valor de 

enta e cinco reais e treze centavos), correspondente 

A peça fiscal noticia que o contribuinte deixou de recolher o ICMS 
ro próprio e que ao 

se da redução do calcário, o que é ilegal, pois 
o mesmo frui dos benefícios fiscais da Lei 1.385/2003, de acordo com o TARE 
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1.400/2003, sendo invocada a previsão do art. 20, I, combinado com o art. 44, II e III, 
ambos, da Lei 1.287/2001, e alterações. 

 
A notificação do lançamento foi efetuada, em 05/01/2011, por via postal, 

mediante aviso de recebimento, AR, de páginas 41, nos termos do art. 22, I, da Lei 
1.288/2001. 

 
Insatisfeita, a autuada, no prazo e na forma prevista na legislação, 

apresentou impugnação ao lançamento, páginas 43 a 47, por meio da qual arguiu 
que se trata de acusação sob presunção de que a empresa teria descumprido a 
legislação tributária, especificamente, os art. 20 e 44, do Código Tributário Estadual, 
CTE. 

 
Alegou ainda que a empresa é detentora de regime especial celebrado 

com a Secretaria da Fazenda, conforme TARE no 1.400/2003, o qual estabelece a 
forma de escrituração e apuração do ICMS em substituição ao regime normal, cujas 
regras foram definidas pela Lei 1.385/2003, que instituiu o PROINDÚSTRIA. 

 
Esclareceu que a referida lei define os limites e as condições para fruição 

do respectivo benefício, não estando condicionada a exclusão de outros benefícios, 
exceto a apropriação de créditos de imposto das operações anteriores, o que não 
compreende em si benefício fiscal. 

 
Acrescenta ainda que o referido TARE dita a forma de emissão de 

documento fiscal e a devida escrituração fiscal com observação à redução da base 
de cálculo, conforme cláusula terceira, assim transcrita: 

 
“TARE 1400/2003 
CLÁUSULA TERCEIRA – A ACORDADA emitirá normalmente as 
notas fiscais de saídas, com o respectivo destaque do ICMS 
incidente sobre cada operação, indicando inclusive, a redução 
prevista para a base de cálculo, na conformidade do art. 23 do 
RICMS. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA – As notas fiscais emitidas serão 
escrituradas normalmente segundo o RICMS.” 

 
Destaca que ao celebrar o mencionado TARE a administração teve o 

cuidado de registrar a concessão e a manutenção da redução da base de cálculo 
prevista na legislação, em qualquer operação realizada pela impugnante, seja na 
comercialização de brita ou de calcário, ambos os produtos com previsão legal de 
redução de base de cálculo. 

 
Por fim, requer que seja o referido auto de infração desconstituído, 

julgando-o improcedente. 
 
A julgadora de primeira instância, por meio do Despacho no 141/2011 – 

CAT/JPI/DBA, de páginas 68, retorna os autos à agência de atendimento para que 
se proceda à intimação do sujeito passivo para sanar a incapacidade processual e 
retificar a impugnação apresentada, nos termos do art. 21, da Lei 1.288/2001, haja 
vista que a impugnação foi subscrita por pessoa que não possui capacidade 
processual. 
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No prazo assinalado, a autuada, corrige a irregularidade apontada e 

apresenta impugnação subscrita por representante legal habilitado nos autos, 
conforme páginas 77 a 83, por intermédio da qual ratifica os argumentos expostos 
na inicial. 

 
Sobreveio a decisão de primeira instância. A julgadora monocrática 

aceitou os argumentos apresentados pela impugnante e julgou improcedente o auto 
de infração em litígio, e absolveu o sujeito passivo do pagamento do crédito 
tributário ora exigido, recorrendo de ofício a este Conselho de Contribuinte, por força 
da alínea “f”, do inciso IV, do art. 56 e do parágrafo único do art. 58, ambos, da Lei 
no 1.288/2001. 

 
A sentenciante fundamentou sua decisão nos termos da cláusula terceira, 

do referido instrumento, acrescentando que, ainda que o mencionado TARE 
estabeleça benefícios fiscais de crédito presumido, é licito ao contribuinte reduzir a 
base de cálculo nas saídas tributadas, conforme dispõe a legislação tributária. 

 
Cita ainda jurisprudência deste Conselho quando este examinou matéria 

semelhante. 
 
Com a notificação da sentença de primeira instância, foi interposto 

recurso voluntário requerendo que seja negado provimento ao recurso de ofício e 
mantida a decisão singular. 

 
O representante da Fazenda Pública Estadual, por meio do relatório de 

páginas 103 a 109, propugnou pela reforma da decisão monocrática para julgar 
procedente o auto de infração em questão. 

 
Esclareceu que a julgadora singular deixa de observar na integra o 

“mandammus” do art. 23, VIII, alínea “d”, § 6o, do RICMS 462/1997, bem como o art. 
8o, VI, alínea “d”, do atual RICMS, aprovado pelo Decreto 2.912/2006, os quais são 
muito extensos, por esse motivo se exige mais atenção. 

 
Ressalta que o precitado § 6o, do art. 23, “ ... apregoa: exclui as 

operações já contempladas com a concessão do crédito fiscal presumido, cabendo 
ao contribuinte optar pelo benefício que lhe seja mais favorável”. E esse optou pelo 
crédito presumido. 

 
Subindo os autos ao exame deste conselho, a recorrente protocoliza 

recurso voluntário, de páginas 113 a 115, por meio do qual repisa os argumentos já 
vertidos e requer a manutenção da sentença monocrática. 

 
É, em síntese, o relatório. 
 
 

VOTO 
 



Publicação no Diário Oficial no 3.645, 08 de junho de 2012 
 
 

4 

Os recursos, voluntário e oficial, preenchem os requisitos para a 
admissibilidade, nos termos da legislação aplicável. Deles, portanto, tomo 
conhecimento. 

 
A questão versa sobre a constatação de falta de recolhimento de ICMS 

incidente sobre operações de saída de mercadorias tributadas registradas no livro 
próprio, cuja escrituração das saídas interestaduais se beneficia da redução do 
calcário. 

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

da improcedência do auto de infração por entender que de acordo com a cláusula 
terceira do Termo de Acordo de Regime Especial, TARE, no 1.400/2003, “ ...  é lícito 
ao contribuinte reduzir a base de cálculo nas saídas tributadas, conforme dispõe a 
legislação tributária”. 

 
Mediante esse argumento, decidiu pela improcedência do auto de 

infração no 2010/002522, 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 apresentou recurso voluntário. 
 
Posto isso, verifica-se que a controvérsia nasceu do fato de a autuada se 

beneficiar da redução da base de cálculo do imposto incidente sobre as saídas de 
mercadorias tributadas, concomitantemente, com a fruição de outros benefícios 
fiscais previstos na Lei 1.385/2003, por intermédio do referido TARE, em conflito 
com a legislação que não permite o aproveitamento simultâneo de vários benefícios. 

 
Como consequência, as irregularidades encontradas possibilitaram a 

lavratura do contestado auto de infração, nos seguintes termos: 
 

“DEIXOU DE RECOLHER O ICMS NA IMPORTÂNCIA DE R$955,13 
(NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TREZE 
CENTAVOS), REFERENTE AS SAÍDAS DE MERCADORIAS 
TRIBUTADAS E REGISTRADAS NO LIVRO PRÓPRIO, NO VALOR 
CONTÁBIL DE R$7.959,41 (SETE MIL, NOVENCENTOS E 
CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA, UM CENTAVOS), 
RELATIVAS AO PERÍODO DE 01/01/2006 A 31/12/2006, 
CONFORME FOI CONSTATADO POR MEIO DO LEVANTAMENTO 
COMPARATIVO DAS SAÍDAS REGISTRADAS COM O 
DOCUMENTÁRIO EMITIDO, EM ANEXO. O CONTRIBUINTE, AO 
ESCRITURAR NA SAÍDA (INTERESTADUAL), SE BENEFICIA DA 
REDUÇÃO DO CALCÁRIO, O QUE É ILEGAL, JÁ QUE O MESMO 
FRUI DOS BENEFÍCIOS FISCAIS DA LEI 1.385/03 ATRAVÉS DO 
TARE 1.400/2003 – ADITIVO Nº 001/2008. SÃO AS NOTAS 
FISCAIS: 14873 – 18400 – 18404 - 18432 – 18434 -  18474 – 18475 
– 18505 – 18506 – 18526 – 18527 – 18550 – 18552 – 18573 – 18577 
– 18635 E 18636”. 

 
Vejamos o teor dos respectivos artigos da Lei no 1.287, de 28 de 

dezembro de 2001, nos quais, como já anunciado, encontra-se fundamentado o auto 
de infração em litígio. 
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“Art. 20. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 
momento: 
 
I – da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda 
que para outro estabelecimento do mesmo titular; 
 
Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável: 
(...) 
 
II – escriturar nos livros próprios, com fidedignidade e nos prazos 
legais, as operações ou prestações que realizar, ainda que 
contribuinte substituto ou substituído; 
 
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;”. 

 
Do exame das referidas notas fiscais, de páginas 7 a 23, as quais 

subsidiam a presente exigência tributária, constata-se que foram emitidas nos 
termos do precitado inciso III, do art. 44, bem como, comprova-se que foram 
devidamente escrituradas, de acordo com as cópias do livro de registro de saídas, 
de páginas 24 a 32, em conformidade com o disposto no citado inciso II, do mesmo 
artigo. Demonstro, por amostragem: 

 

DADOS DAS NOTAS FISCAIS 
DADOS DO LIVRO DE REGISTRO 

DE SAÍDA 

PÁGINA 

PROCESSO 

NOTA 

FISCAL 
EMISSÃO VALOR 

BASE DE 

CÁLCULO 

DATA DE 

REGISTRO 

PÁGINA 

DO LRS 

PÁGINA 

PROCESSO 

7 14873 9/3/2006 988,00 592,80 9/3/2006 10 25 

8 18400 27/11/2006 998,26 598,96 27/11/2006 108 26 

9 18404 27/11/2006 991,60 594,96 27/11/2006 108 26 

10 18432 28/11/2006 984,94 590,96 28/11/2006 109 27 

11 18434 28/11/2006 978,28 586,97 28/11/2006 109 27 

12 18474 30/11/2006 1.000,85 680,51 30/11/2006 110 28 

13 18475 30/11/2006 979,76 587,96 30/11/2006 110 28 

14 18505 2/12/2006 1.005,29 603,17 2/12/2006 111 29 

15 18506 2/12/2006 999,37 599,62 2/12/2006 111 29 

16 18526 3/12/2006 1.008,25 684,95 3/12/2006 112 30 

17 18527 3/12/2006 992,71 595,63 3/12/2006 112 30 

18 18550 4/12/2006 999,74 599,84 4/12/2006 112 30 

19 18552 4/12/2006 993,45 0,00 4/12/2006 112 30 

20 18573 5/12/2006 999,37 599,62 5/12/2006 113 31 

21 18577 5/12/2006 996,04 597,62 5/12/2006 113 31 

22 18635 11/12/2006 989,38 593,63 11/12/2006 115 32 

23 18636 11/12/2006 1.003,44 602,06 11/12/2006 115 32 

 
Portanto, na hipótese vertente, é indiscutível que a escrituração fiscal e os 

documentos emitidos estão em perfeita consonância com a legislação de regência 
dessa matéria, e não contém omissões ou erros que evidenciam a sonegação do 
imposto exigido, o que possibilita a invalidação da constituição do crédito tributário. 
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Assim, à luz da legislação encimada, conclui-se que a presente exigência 
tributária, apesar da manifesta diligência de seu autor, contém vícios insanáveis 
nessa fase processual, os quais desqualificam a sua exigibilidade e impossibilitam o 
contribuinte de exercer corretamente o seu direito de defesa, nos termos do inciso II 
do art. 28, da Lei 1.288/2001, que assim se expressa: 

 
“Art. 28. É nulo o ato praticado: 
(...) 
 
II – com cerceamento de defesa;” 

 
Inclusive, a própria sugestão da penalidade, imputada às infrações 

cometidas, prevista no inciso III, do art. 48, da Lei 1.287/2001, enseja a nulidade do 
presente lançamento, haja vista que não houve omissão de registro, tampouco 
registro a menor das operações de saídas realizadas pelo contribuinte. Vejamos: 

 
“Art. 48. A multa prevista no inciso I do artigo anterior será aplicada 
na forma a seguir: 
(...) 
 
III – 100%, quando a falta de recolhimento do imposto decorrer da: 
 
a) omissão de registro, ou registro a menor, de operações ou 
prestações de saídas, no livro próprio;”. 

 
Com efeito, em decorrência da adoção equivocada do procedimento de 

auditoria utilizado pelo autuante, o fato infringente está descaracterizado nos autos, 
o que contribui para a ocorrência de erro formal de tipificação da infração descrita, 
uma vez que a constituição de crédito tributário relativo aos valores dos impostos 
elididos está concretizada nos dispositivos acima transcritos, os quais não guardam 
coerência com os fatos relatados. 

 
Por sua vez, a autuada demonstra discordância da ação do Fisco, mas 

não expressa de forma convincente a inocorrência de aproveitamento cumulativo de 
incentivos fiscais. 

 
Assim, razão não assiste à recorrente nem à julgadora monocrática. 
 
O enquadramento das infrações cometidas pela autuada encontra-se em 

desacordo com as hipóteses de incidência previstas nos respectivos artigos, o que 
invalida a autuação fiscal. 

 
Por força do exposto, não posso desconsiderar que a ocorrência dos 

equívocos destacados vicia a constituição do crédito tributário efetuada pelo Fisco, 
os quais implicam a sua nulidade, nos termos do art. 29, da Lei 1.288/2001, que 
reza: 

 
“Art. 29. A nulidade é declarada de ofício pela autoridade competente 
para praticar o ato ou julgar a sua legitimidade”. 

 
Pelas razões de fato e de direito expostas, conheço do reexame 

necessário, nego-lhe provimento e julgo nula a exigência tributária formalizada por 
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meio do auto de infração sob análise, ficando consignada a realização de um novo 
procedimento fiscal, nos termos do inciso II, do art. 173, do Código Tributário 
Nacional, CTN, em atendimento ao pedido do representante da Fazenda Pública 
Estadual, haja vista que o presente lançamento foi desconstituído por erro formal. 

 
É como voto. 
 
 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, decidiu, por 

unanimidade, acolher a preliminar de nulidade da reclamação tributária, arguida pelo 
conselheiro relator, por não existir correlação entre o levantamento fiscal, o histórico 
do auto de infração e os dispositivos legais infringidos e julgar extinto o processo 
sem julgamento de mérito. O Senhor Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública e sugeriu o refazimento dos trabalhos de 
auditoria, conforme prevê o Regimento Interno. 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 17 dias do mês de maio de 2012, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, aos 6 dias do mês de junho de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier, 
Presidente. 

 
 
 

Deides Ferreira Lopes, 
Conselheiro Relator. 


