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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO 

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 
 
 
ACÓRDÃO No: 104/2013 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.200 
PROCESSO No: 2009/6040/502736 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2009/001645 
SUJEITO PASSIVO: MULTIMASSAS E FRIOS LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.066.444-6 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 
                   ICMS. CONVERSÃO DE EXIGÊNCIA DE ICMS EM MULTA. ERRO 
FORMAL. NULIDADE. REEXAME NECESSÁRIO. ART. 36, § 2º, DA LEI 1.288/2001 
– A conversão de exigência de crédito de ICMS em aplicação de multa formal 
consignada pelo autuante em termo de aditamento no curso da análise do processo 
caracteriza nova exigência fiscal, cujo crédito tributário deve ser constituído por meio 
de auto de infração distinto, o que torna nulo o lançamento originário, nos termos do 
§ 2º do art. 36 da Lei 1.288/2001, o qual tem a seguinte dicção: “Art. 36. [...] § 2o 
Constatada nova infração durante a averiguação ou exame técnico em documento, 
livro, objeto ou mercadoria, lavra-se auto de infração distinto.” MANIFESTAÇÃO DO 
REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL ACOLHIDA. SENTENÇA 
CONFIRMADA. UNÂNIME. 
 
 
RELATÓRIO  
 

Tratam os autos de reexame necessário em face da sentença de primeira 
instância administrativa, de páginas 670 a 672, que julgou nulo o auto de infração no 
2010/001645, de páginas 2 e 3. 

Contra Multimassas e Frios Ltda. foi lavrado, em 2/10/2009, o precitado 
auto de infração para constituição do crédito tributário no valor de R$ 31.483,84  
(trinta e um mil, quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos), 
composto pelos valores de R$ 9.282,77 e R$ 22.201,07, correspondentes aos 
exercícios de 2007 e 2008. 

A peça fiscal noticia que o contribuinte “DEIXOU DE RECOLHER O ICMS 
[...] POR NÃO REGISTRAR NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS DE MERCADORIAS 
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EM LIVRO PRÓPRIO E CONSEQUENTEMENTE OMITIR AS SAÍDAS DE 
MERCADORIAS TRIBUTADAS E NÃO REGISTRADAS NO LIVRO PRÓPRIO [...]”. 

A infração tributária se encontra amparada no art. 44, II, e a penalidade 
sugerida, a do art. 48, III, a, ambos, da Lei 1.287, de 28 de dezembro de 2001. 

A notificação do lançamento foi efetuada, em 28/10/2009, por via postal, 
mediante aviso de recebimento - AR, de página 277, nos termos do art. 22, I, da Lei 
1.288, de 28 de dezembro de 2001. 

Insatisfeita, a autuada, no prazo e na forma prevista na legislação, 
apresenta impugnação ao lançamento, de páginas 278 a 280, por meio da qual 
requer alega que “[...] diferentemente do que consta no auto em epigrafe, todas as 
notas fiscais mencionadas pelo ilustre auditor se encontram devida e regularmente 
lançadas nas páginas mencionadas no anexo 1, segue ainda anexas copias dos 
livros de registro de entradas e saídas.” 

Com esses argumentos, pede que seja anulado o auto de infração. 

A julgadora de primeira instância, por meio do Despacho no 208/2009 – 
CAT/JPI/DBA, de página 537, retorna os autos à DRE de Palmas para que o 
autuante faça juntada dos levantamentos e das notas fiscais não registradas. 

 
Em atendimento, o auditor fiscal elabora o documento de página 539, 

bem como o Termo de Aditamento, de página 540, por meio do qual retifica os 
valores informados nos itens 4.8, 4.11, 5.8 e 511, cuja ciência foi dada ao 
contribuinte em 26/4/2012, mediante intimação de página 665. 

O referido termo aditivo ensejou abertura de prazo à autuada que, 
oportunamente, apresenta nova impugnação reiterando os argumentos 
pronunciados na anterior, bem como ressaltando que a julgadora de 1ª instância 
constatou que o auditor não tinha juntado os levantamentos que instruíam o auto, 
conforme consta do despacho de página 537, no qual não houve despacho sobre a 
defesa em comento, o que constata um vício processual. 

Destaca ainda que o autuante cita que “[...] esse termo se faz necessário 
devido ao despacho constante das folhas 187 e 188, sendo que nestas não existe 
despacho algum de julgador, e sim cópia do livro de entrada, mostrando conter 
vícios que possam ser analisados por essa junta [...]”. 

Assim, renova o pedido para que seja anulado o auto em comento. 

Adveio a decisão de primeira instância. A julgadora singular, Denise 
Baiochi Alves, “[...] julga NULO sem análise do mérito o auto de infração nº 
2010/001645, [...]”, recorrendo de sua decisão nos termos da legislação aplicável ao 
assunto. 

A sentenciante fundamenta sua decisão afirmando que na descrição das 
infrações do auto de infração, as exigências tributárias tratam de falta de 
recolhimento de imposto devido, ou seja, de obrigação principal, enquanto que no 
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termo aditivo e nos levantamentos posteriormente elaborados, bem como, os 
percentuais aplicados, reportam-se à multa formal pela falta de registro de 
documentos fiscais, ou seja, obrigação acessória. 

Conclui que desse modo está caracterizada a nulidade por cerceamento 
ao direito de defesa, nos termos do art. 28, II, da Lei 1.288/2001. 

 
O representante da Fazenda Pública Estadual, Rui José Diel, por meio do 

parecer de páginas 673, pede a manutenção da decisão singular. 
 
O contribuinte foi notificado da sentença de 1ª instância e do parecer do 

Representante da Fazenda Pública Estadual, mas não se manifestou. 
 
É, em síntese, o relatório. 

 
 
VOTO 
 
 

O reexame necessário interposto preenche os requisitos para 
admissibilidade, nos termos na alínea f do inciso IV do art. 56, e do parágrafo único 
do art. 58, ambos, da Lei 1.288/2001. 

 
Dele, portanto, tomo conhecimento. 
 
A questão versa sobre a constituição de crédito tributário decorrente de 

saídas de mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio por falta de 
escrituração de notas fiscais de entrada. 

 
Com efeito, saídas de mercadorias sem emissão do correspondente 

documento fiscal caracterizam infração à legislação tributária. 
 
A julgadora singular traçou a tese de suas razões decisórias no sentido de 

que “Na descrição das infrações nos contextos do auto de infração, as exigências 
tributárias e as penalidades aplicadas tratam de falta de recolhimento do imposto 
devido, ou seja, obrigação principal.”, assinalando que “[...] no termo aditivo e 
levantamentos elaborados posteriormente, os percentuais de multa e os valores 
originários, reportam-se à multa formal pela falta de registro de documentos fiscais 
de entrada, ou seja, obrigação acessória”. 

 
                   Concluindo que “Desse modo, entendo que está caracterizada a 
nulidade do auto de infração por cerceamento ao direito de defesa, conforme 
estabelece o art. 28, inciso II da Lei 1.288/01, por haver ambiguidade entre os dois 
contextos [...]”, que assim proclama: 

 
Art. 28. É nulo o ato praticado: 
 
[...] 
 
II – com cerceamento de defesa; 



Publicado no Diário Oficial no 4.027, de 17 de dezembro de 2013 
 

4 

Apesar das reiteradas manifestações exercidas pela impugnante, a 
sentenciante concluiu que o sujeito passivo teve seu direito de defesa cerceado, 
ignorando o fato de que a autuada exerceu com segurança o seu direito de defesa 
com pleno conhecimento dos fatos narrados, dos quais se defendeu com muita 
clareza e convicção, apontando, inclusive, equívocos cometidos pelo autuante e 
vício processual praticado pela própria julgadora ao silenciar sobre razões 
apresentadas em sua primeira impugnação, não havendo, dessa forma, nenhum 
prejuízo a sua defesa, o que me conduz à compreensão de que a julgadora singular 
não teve o domínio adequado para entender a matéria em apreciação. 

Logo, não assiste razão à julgadora singular. 
 
Por outro lado, quando da sua visita ao processo para atender o 

despacho da julgadora monocrática, o autuante elabora o Termo de Aditamento, de 
página 540, que altera os valores, os percentuais e a natureza dos tributos 
consignados no lançamento inicial, os quais passam a ter a seguinte redação: 

 
Onde se lê: 
 

4.8 - Base de cálculo 4.9 - Alíquota 4.11 – Valor originário 
54.604,52 17% 9.282,77 

130.594,52 17% 22.201,07 
 
Leia-se: 
 

4.8 - Base de cálculo 4.9 - Alíquota 4.11 – Valor originário 
59.240,72 10% 5.924,07 

1.120,54 10% 112,05 
 
Entretanto, tais fatos merecem considerações. 
 
Isso porque, na hipótese vertente, o autuante apurou nova infração, a 

qual resultaria em outro lançamento tributário, cujo fato está previsto no § 2º do art. 
36 da Lei 1.288/2001, razão pela qual se deve anular a presente ação fiscal por erro 
formal, em decorrência da constatação do novo fato infringente para que se realize 
outro procedimento com o objetivo de sanar o vício ora cometido. 

 
Eis o teor do precitado dispositivo: 
 

Art. 36. Iniciado o PAT, o auto de infração somente pode ser 
emendado por termo de aditamento, quando, em cada caso: 

 
§ 2o Constatada nova infração durante a averiguação ou exame 
técnico em documento, livro, objeto ou mercadoria, lavra-se auto de 
infração distinto. 

 
Embora, a descrição da infração noticiada nos contextos dos lançamentos 

nos dizeres: “Deixou de recolher o ICMS [...] por não registrar notas fiscais de 
entradas de mercadorias [...]” não tenha sido modificada, subliminarmente, ressai 
que o autuante transformou a natureza da exigência de ICMS, decorrente da 
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aplicação da alíquota de 17% em imposição de multa formal, ao consignar no termo 
de aditamento o percentual de 10% sobre o valor da base de cálculo das operações 
relativas às notas fiscais não registradas. 

 
Desta forma, houve a conversão do fato gerador da obrigação principal 

em fato gerador de obrigação acessória, daí resultando que o lançamento praticado 
no mesmo auto de infração das novas irregularidades constatadas não encontra 
conforto nos arts. 114 e 115 do Código Tributário Nacional - CTN, que assim reza: 

 
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida 
em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. 
 
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação 
que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a 
abstenção de ato que não configure obrigação principal. 

 
Ora, não se pode confundir obrigação principal com obrigação acessória. 

A obrigação é principal  quando o contribuinte tem por prestação o 
pagamento de tributo, neste caso , o recolhimento do ICMS. (art. 113, § 1o, do CTN)  

A obrigação é acessória  quando, por força de lei, a prestação a ser 
cumprida é a de fazer ou não fazer alguma coisa, ou permitir que ela seja feita, no 
interesse da Fazenda Pública. (art. 113, § 2o, do CTN). 

Via de regra, a lei exige dos contribuintes o cumprimento de obrigações, 
como escrituração de livros, emissão e registro de documentos fiscais, inscrição no 
cadastro de contribuintes, entrega de declarações periódicas de informações entre 
outras. 

Independentemente de ser exigido ou não o cumprimento de obrigação 
principal, o contribuinte é sempre obrigado a cumprir a obrigação acessória. 

Explico. É o caso, por exemplo, de venda de mercadoria isenta do ICMS, 
cujo fato não desobriga o comerciante da emissão da respectiva nota fiscal para 
acobertar a operação. 

 
Logo, pode-se concluir que obrigação principal e obrigação acessória são 

duas ocorrências de natureza infracional distintas, por isso a exigência de imposto 
não pode ser, automaticamente, transformada em aplicação de multa formal 
mediante termo de aditamento, pois até suas narrativas pedem contextos diferentes, 
conforme dispõe precitados os arts. 114 e 115 do CTN. 

 
Daí, o conflito resultante da modificação efetuada pelo autuante através 

do referido termo de aditamento, cuja circunstância macula o lançamento fiscal em 
análise à vista desse vicio de natureza formal, legitimando a lavratura de um novo 
auto de infração capaz de expressar a situação atual.  
 

Com efeito, o ato praticado pela auditoria em decorrência da reanálise do 
feito foi capaz de comprometer a natureza do lançamento do crédito tributário, 
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configurando a hipótese de nulidade por vicio formal, dando ensejo à realização de 
um novo procedimento. 

 
A referida hipótese subscreve-se perfeitamente à regra contida no inciso II 

do art. 173 CTN, segundo a qual o prazo decadencial começa a contar a partir da 
decisão definitiva que anula auto de infração anterior, como segue:  

 
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 
 
[...] 
 
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, 
por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.  

 
Desta forma, a precitada norma autoriza a lavratura de um segundo 

lançamento quando configurada a nulidade por vício formal do lançamento original. 
 

À conta das razões de fato e de direito expostas julgo nula exigência fiscal 
formalizada por meio do auto de infração em análise. 
 
 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 2009/001645 com alteração do objeto de 
cerceamento ao direito de defesa para nulidade do auto de infração por ter sido feita 
nova exigência tributária no mesmo processo relativo a uma nova infração e julgar 
extinto o processo sem julgamento de mérito. O representante fazendário Rui José 
Diel 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, Kellen Crystian Soares 
Pedreira do Vale, Cinthya Lanna de Oliveira Cambaúva e Evaniter Cordeiro Toledo. 
Presidiu a sessão de julgamento aos 29 dias do mês de novembro de 2013, o 
conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, Palmas, TO, aos 11 dias do mês de dezembro de 2013. 
 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Presidente em exercício 

 
 

Deides Ferreira Lopes 
Conselheiro Relator 


