
 

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

 
ACÓRDÃO No: 
REEXAME NECESSÁRIO
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO N
SUJEITO PASSIVO: 

INSCRIÇÃO ESTADUAL N
RECORRENTE: 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. INFRAÇÕES APURADAS POR DIVERSOS TIPOS DE 
LEVANTAMENTOS FISCAIS. EXIGÊNCIAS FORMULADAS NUM 
INFRAÇÃO. NULIDADE
com redação da Lei 2.521/2011, torna nulo o auto de infração.

 
 

RELATÓRIO 
 
 
Tratam os autos de reexame em face 

administrativa, páginas 1
2012/000141, páginas 2 a 4.

 
Contra Incolima 

em 27/2/2012, o referido auto de infração, para constituição do crédito tributário no 
valor de R$ 42.588,39, composto pelos valores de R$
10.436,02 e R$4.247,80, correspondentes aos exercícios de 2007, 2008 e 2010.

 
A peça fiscal noticia que o contribuinte “Deixou de recolher o ICMS 

referente às saídas de mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio [...] 
conforme foi constatado por meio do levantamento da conta mercadorias 
conclusão fiscal [...]”. 

 
Consigna ainda

a importância [...] referente ao ICMS 
constatado por meio do levantamento do ICMS 
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

052/2013 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.148 

2012/6190/500045  
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/000141 

INCOLIMA – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
CEREAIS LIMA LTDA 

INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.400.624-9 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. INFRAÇÕES APURADAS POR DIVERSOS TIPOS DE 
LEVANTAMENTOS FISCAIS. EXIGÊNCIAS FORMULADAS NUM 

. NULIDADE – O descumprimento do § 2o do art. 35, da Lei 1.288/01, 
com redação da Lei 2.521/2011, torna nulo o auto de infração. 

Tratam os autos de reexame em face da sentença d
administrativa, páginas 112 a 114, que julgou nulo o auto de infração n
2012/000141, páginas 2 a 4. 

Contra Incolima – Indústria e Comércio de Cereais Lima Ltda. foi lavrado, 
em 27/2/2012, o referido auto de infração, para constituição do crédito tributário no 

39, composto pelos valores de R$ 15.129,59, R$
10.436,02 e R$4.247,80, correspondentes aos exercícios de 2007, 2008 e 2010.

A peça fiscal noticia que o contribuinte “Deixou de recolher o ICMS 
saídas de mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio [...] 

conforme foi constatado por meio do levantamento da conta mercadorias 

Consigna ainda, que o contribuinte “Deverá recolher ao Tesouro Estadual 
ia [...] referente ao ICMS – diferencial de alíquota [...] conforme foi 

constatado por meio do levantamento do ICMS – diferencial de alíquota”.

3.979, de 09 de outubro de 2013 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS. INFRAÇÕES APURADAS POR DIVERSOS TIPOS DE 
LEVANTAMENTOS FISCAIS. EXIGÊNCIAS FORMULADAS NUM SÓ AUTO DE 

do art. 35, da Lei 1.288/01, 

sentença de primeira instância 
que julgou nulo o auto de infração no 

Indústria e Comércio de Cereais Lima Ltda. foi lavrado, 
em 27/2/2012, o referido auto de infração, para constituição do crédito tributário no 

15.129,59, R$ 12.774,98, R$ 
10.436,02 e R$4.247,80, correspondentes aos exercícios de 2007, 2008 e 2010. 

A peça fiscal noticia que o contribuinte “Deixou de recolher o ICMS 
saídas de mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio [...] 

conforme foi constatado por meio do levantamento da conta mercadorias – 

recolher ao Tesouro Estadual 
diferencial de alíquota [...] conforme foi 

diferencial de alíquota”. 
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As infrações constatadas se encontram amparadas no art. 44, II e XI, da 
Lei 1.287, de 28 de dezembro de 2001, e as penalidades sugeridas, as do art. 48, III, 
a, da precitada Lei, de acordo com a irregularidade apurada. 

 
A notificação do lançamento foi efetuada, em 6/3/2012, por via postal, 

mediante aviso de recebimento, AR, de página 33, 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 impugnações ao lançamento, de páginas 34 a 37, 64 e 65, 75 e 76, e 85 e 
87, por meio das quais requer a improcedência do auto de infração com os 
seguintes argumentos: 

 
a) Relativamente às saídas de mercadorias não registradas: 
 
- Falta de observação dos critérios estabelecidos pela Portaria SEFAZ nº 

1.521, de 23 de agosto de 2000, que define índices de produtividade para esse ramo 
de atividade industrial; 

 
- Inclusão na soma das operações de entrada de mercadorias para 

revenda de valores relativos à aquisição de bens destinados ao ativo fixo. 
 
b) Quanto ao diferencial de alíquota:  
 
- Existência de erros decorrentes de exigência de ICMS já recolhido por 

ocasião do ingresso da mercadoria neste Estado pelas notas fiscais 25296, 25608, 
60231 e 128686. 

 
Adveio a decisão de primeira instância. A julgadora monocrática, Denise 

Baiochi Alves julgou nulo, sem análise do mérito, o questionado auto de infração, 
submetendo sua decisão à apreciação do Conselho de Contribuinte e Recursos 
Fiscais, COCRE, nos termos 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 fundamenta-se nas normas dispostas no § 2o, do art. 35, 

da precitada lei, transcritas em sua sentença. 
 
O representante da Fazenda Pública Estadual, por meio do parecer de 

página 115, pede a manutenção da decisão singular. 
 
 

VOTO 
 
 
A presente lide configura-se na autuação descrita nos campos: 
 
- 4, 5 e 6, por apurar ICMS sobre saídas de mercadorias tributadas e não 

registradas no livro próprio, apurado por intermédio do Levantamento da Conta 
Mercadorias – Conclusão Fiscal, infringindo o art. 44, inciso II, da Lei 1.287/2001. 
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- 7, por apurar ICMS sobre diferencial de alíquota, apurado por intermédio 
do Levantamento do ICMS – Diferencial de Alíquota, infringindo o art. 44, inciso XI, 
da Lei 1.287/2001. 

 
Todas as infrações foram apuradas conforme levantamentos e 

demonstrativos anexos. 
 
Em análise aos presentes autos, constata-se que ao sujeito passivo está 

sendo imputada a prática de diversas infrações à Legislação Tributária Estadual, por 
apuração de ICMS sobre omissão de saídas de mercadorias tributadas e não 
registradas, e diferencial de alíquota. 

 
O art. 35, da Lei 1.288/01, estabelece os principais requisitos a serem 

observados para validade do auto de infração e um deles é a vedação da 
formulação de vários créditos tributários apurados em diversos tipos de 
levantamentos fiscais, num só auto de infração, conforme preceitua o § 2o, do art. 
35, da Lei 1.288/2001, com redação da Lei 2.521/2011, a seguir: 
 

Art. 35. O Auto de Infração: 
 
(...) 
 

§ 2o Quando mais de uma infração for atribuída ao mesmo sujeito 
passivo ou responsável, as exigências podem ser formuladas em um 
só instrumento, desde que alcance e individualize todos os tributos, 
as infrações e os exercícios, apurados pelo mesmo tipo de 
levantamento fiscal. (Redação dada pela Lei 2.521, de 10.11.11). 

 
Se observarmos, o presente auto de infração foi lavrado em 27/02/2012, 

já na vigência da Lei 2.521, de 10/11/2011, publicada em 17/11/2011, que passou a 
permitir que os créditos tributários possam ser formulados em um só instrumento, 
desde que alcancem e individualizem todos os tributos, as infrações e os exercícios, 
apurados pelo mesmo tipo de levantamento fiscal, sendo assim, o mesmo não 
poderia conter exigências tributárias originárias de várias infrações, apuradas em 
levantamentos fiscais distintos. 

 
Portanto, concluo que o procedimento adotado pelo autor do lançamento 

contraria o que dispõe o § 2o, do art. 35, da Lei 1.288/2001, com redação da Lei 
2.521/2011, padecendo o auto de infração de um dos elementos essenciais para a 
sua validade, não devendo este prevalecer, por ser passível de nulidade. 

 
Diante do exposto, em reexame necessário, voto pela confirmação da 

decisão de primeira instância que julgou nulo o auto de infração no 2012/000141. 
 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por maioria, em 
reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, que julgou nulo o 
auto de infração no 2012/000141 e julgar extinto o processo sem julgamento de 
mérito. O conselheiro Deides Ferreira Lopes votou pela procedência do auto de 
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infração. 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, Valcy Barboza Ribeiro e 
com voto vencedor Luiz Carlos da Silva Leal. Presidiu a sessão de julgamento aos 
10 dias do mês de setembro de 2013, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos sete dias do mês de outubro de 2013. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Deides Ferreira Lopes 
Conselheiro Relator 

 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Conselheiro Autor do Voto Vencedor 


