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Lei 1.288/2001, implica a nulidade do lançamento tributário com aplicação do art. 54
A da mesma lei, cuja redação tem a seguinte dicção: 
Reexames Necessários repetitivos devem receber a mesma decisão dos 
anteriormente julgados, a critério dos Conselheiros, depois de ouvido o relator, se já 
distribuídos, e do Presidente do COCRE, se ainda não distribuídos.”
MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
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RELATÓRIO 
 
 

Tratam os autos de reexame necessário em face da sentença da primeira 
instância administrativa, de páginas 142 a 146, q
2010/003507. 

 
Contra Oliveira & Brito Ltda. foi lavrado, em 30/11/2012, o referido auto de 

infração, de páginas 2 e 3, para constituição do crédito tributário no valor de 
R$ 45.145,14, composto pelos valores de R$
R$ 11.062,19, R$ 14.098,70 e R$
2007 a 2010. 
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

057/2013 
EXAME NECESSÁRIO No: 3.233 

2012/6270/500593 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/003507 

OLIVEIRA & BRITO LTDA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.056.631-2 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. PROCESSUAL. DIREITO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO E 
OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. REEXAME NECESSÁRIO. 
ADMISSIBILIDADE DE PRECEDENTES. ATOS REPETITIVOS. 

inobservância dos requisitos formais dispostos no § 2
Lei 1.288/2001, implica a nulidade do lançamento tributário com aplicação do art. 54
A da mesma lei, cuja redação tem a seguinte dicção: “Os Recursos Voluntários e 
Reexames Necessários repetitivos devem receber a mesma decisão dos 
anteriormente julgados, a critério dos Conselheiros, depois de ouvido o relator, se já 
distribuídos, e do Presidente do COCRE, se ainda não distribuídos.”

TAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO. SENTENÇA 

UNÂNIME. 

Tratam os autos de reexame necessário em face da sentença da primeira 
instância administrativa, de páginas 142 a 146, que julgou nulo o auto de infração n

Contra Oliveira & Brito Ltda. foi lavrado, em 30/11/2012, o referido auto de 
infração, de páginas 2 e 3, para constituição do crédito tributário no valor de 

45.145,14, composto pelos valores de R$ 1.1044,75, R$ 1.786,84, R$
14.098,70 e R$ 15.177,14, correspondentes aos exercícios de 

3.988, de 22 de outubro de 2013 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS. PROCESSUAL. DIREITO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO E 
OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. REEXAME NECESSÁRIO. 
ADMISSIBILIDADE DE PRECEDENTES. ATOS REPETITIVOS. ART. 54-A DA LEI 

dos requisitos formais dispostos no § 2o do art. 35 da 
Lei 1.288/2001, implica a nulidade do lançamento tributário com aplicação do art. 54-

Os Recursos Voluntários e 
Reexames Necessários repetitivos devem receber a mesma decisão dos 
anteriormente julgados, a critério dos Conselheiros, depois de ouvido o relator, se já 
distribuídos, e do Presidente do COCRE, se ainda não distribuídos.”  

TAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO. SENTENÇA 

Tratam os autos de reexame necessário em face da sentença da primeira 
ue julgou nulo o auto de infração no 

Contra Oliveira & Brito Ltda. foi lavrado, em 30/11/2012, o referido auto de 
infração, de páginas 2 e 3, para constituição do crédito tributário no valor de 

1.786,84, R$ 1.975,52, 
15.177,14, correspondentes aos exercícios de 
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A peça fiscal noticia relativamente aos contextos 4.1 a 6.1, que o 
contribuinte: “Deverá recolher ao Tesouro do Estado a importância [...] referente a 
ICMS – diferencial de alíquota, conforme foi constatado por meio do levantamento 
do ICMS – diferencial de alíquota, anexo.”. 

 
Relativamente aos contextos 7.1 a 9.1, que o contribuinte: “Deverá 

recolher o ICMS, no prazo legal [...] referente as saídas de mercadorias tributadas e 
não registradas no livro próprio, [...] devidamente constatado por meio do 
levantamento comparativo das saídas registradas com o documentário emitido.”. 

 
As infrações constatadas se encontram amparadas no art. 44, XI, II, e as 

penalidades sugeridas, as do art. 48, III, e, todos, da Lei 1.287, de 28 de dezembro 
de 2001. 

 
A notificação do lançamento foi efetuada, em 5/12/2012, por via postal, 

mediante aviso de recebimento, AR, de página 125, 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 127 a 132, com os seguintes 
argumentos: 

 
1 – Reconhece e efetua o pagamento do ICMS diferencial de alíquota dos 

anos de 2007 a 2009, cujo documento de arrecadação de receitas estaduais – 
DARE consta da página 139. 

 
2 - Que o auditor fiscal autuou o contribuinte por conceder descontos na 

venda, considerando os descontos concedidos na base de cálculo do ICMS, sendo 
que tais descontos são deduzidos da base de cálculo do ICMS, cuja prática decorre 
de pontuação acumulada nos Cartões de Fidelidade oferecidos pela franquia aos 
seus clientes. 

 
3 – Cerceamento do direito de defesa em razão da tipificação errônea da 

infração, pois a correlação do contexto do auto inexiste com a tipificação e a 
penalidade aplicada. 

 
Segue alegando cerceamento ao direito de defesa, em razão da situação 

apresentada ao contribuinte de um dispositivo que não condiz com a situação, uma 
vez que as saídas de mercadorias tributadas foram todas registradas, com o devido 
desconto concedido aos clientes. 

 
Finalmente, requer a nulidade do auto de infração para tornar sem efeito o 

lançamento do crédito tributário e das multas pretendidas, bem como, a produção de 
todas as provas em direito admitidas. 

 
Adveio a decisão de primeira instância. A julgadora singular, Regina Alves 

Pinto, 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. 
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A sentenciante fundamenta-se nas disposições do § 2o do art. 35 da 

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

páginas 147 a 157, pede a reforma da decisão singular, nos termos do § 3º, do art. 
35 da Lei 1.288/2001, que diz: “As incorreções ou omissões do auto de infração 
podem ser saneadas e não acarretam a nulidade”.  

 
A notificação da sentença de primeira instância e do parecer do 

Representante da Fazenda Pública Estadual foi efetuada por via postal, mediante 
aviso de recebimento – AR, de página 160, nos termos do inciso I, do art. 22, da Lei 
1.288/2001. 

 
Subindo os autos ao exame deste conselho, a recorrente protocoliza, em 

13/6/2013, Recurso Voluntário, de páginas 162 a 169, contra o parecer da 
Representação Fazendária, através do qual reitera os argumentos vertidos com a 
inicial, acrescentado que este não considerou o que foi sentenciado e julgado em 
primeira instância, muito menos que foi alegado em Impugnação. 

 
Ressalta ainda que o contribuinte é uma empresa de franquia da rede O 

Boticário, e concede descontos incondicionais na venda, e por erro, equívoco ou 
desconhecimento o auditor considerou esses descontos incondicionais à base de 
cálculo do ICMS. 

 
Cita ainda a Súmula 457 do STJ que enuncia: “Os descontos 

incondicionais nas operações mercantis não se incluem na base de cálculo do 
ICMS.”. 

 
Por fim, requer a) a reiteração da decisão da Sentença monocrática, b) o 

reconhecimento do pagamento do ICMS diferencial de alíquota, c) a exclusão da 
base de cálculo do ICMS dos descontos concedidos, d) diligência para que o 
contribuinte comprove a exclusão dos descontos incondicionais da base de cálculo 
do ICMS. 

 
É, em síntese, o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
A decisão monocrática analisou os aspectos relevantes da autuação e da 

impugnação, inclusive com referência e transcrição dos dispositivos da legislação 
tributária, segundo o seu entendimento, aplicáveis aos fatos em apreciação. 

 
A sentenciante fundamentou-se nas normas dispostas no § 2o do art. 35 

da precitada lei, nos seguintes termos:  
 

[...] a recomendação a ser considerada e prevista no § 2o, do art. 35, 
da lei 1.288/01 é um dos requisitos que também deve ser observado 
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na lavratura do auto de infração e que é essencial para a sua 
validade, pois determina claramente que quando mais de uma 
infração for atribuída ao sujeito passivo, como ocorreu no presente 
caso, as exigências somente podem ser formuladas no mesmo auto 
de infração, desde que alcance, individualize todos os tributos, as 
infrações e os exercícios apurados pelo mesmo tipo de levantamento 
fiscal e esta determinação está prevista no § 2o, do art. 35, da Lei 
1.288/01, vejamos: 
 
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). 
(Grifo nosso) 

 
Nesse contexto, a julgadora singular assinalou que: 

 
“[...] a determinação do dispositivo legal acima, não foi observada e 
esta determinação tem natureza definitiva e taxativa uma vez que 
restringiu a forma de formular a exigência tributária, podendo esta ser 
feita em um só instrumento, desde que alcance e individualize todos 
os tributos, as infrações e os exercícios, apurado pelo mesmo tipo de 
levantamento fiscal, sendo assim, resta clara a nulidade do auto de 
infração, uma vez que o mesmo contempla exigências tributárias 
com diversas infrações, diversos exercícios e diversos tipos de 
levantamentos fiscais [...]”. 

 
Finalmente, mediante as situações fáticas narradas em sua sentença, 

consignou que: “Com isso, declaro nulo o auto de infração às fls. 02/04, conforme 
disposto no artigo 29 da Lei no 1.288/01”. 

 
Para fins de apreciação da fundamentação da nulidade suscitada pela 

sentenciante é necessário ter presente que os requisitos legais exigidos para 
constituição de crédito tributário devem atender plenamente a legislação 
complementar representada pelo art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN, a 
seguir transcrito, bem como as formalidades contidas no art. 35 do Procedimento 
Tributário-Administrativo, instituído pela Lei 1.288/2001, tais como descrição da 
infração constatada, dispositivo infringido, penalidade sugerida, documentos que 
demonstrem e comprovem a origem e as razões das irregularidades apuradas. 

 
Diz o mencionado art. 142, do CTN: 
 

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. 

  



Publicado no Diário Oficial no  3.988, de 22 de outubro de 2013 
 
 

5 

A respeito dos requisitos para formalização do auto de infração, o citado 
art. 35 assim se expressa: 

 
Art. 35. O Auto de Infração: 
 
I – formaliza a exigência do crédito tributário e contém, no mínimo: 
 
a) a identificação do sujeito passivo; 
 
b) a data, local e hora da lavratura; 
 
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; 
 
g) a intimação para o pagamento ou impugnação e a indicação da 
unidade fazendária onde deva ser cumprida a exigência; 
 
h) a identificação funcional e assinatura do autor do procedimento; 
 
II – é lavrado por servidor competente na área fiscal de verificação do 
ilícito; 
 
III – é recebido pela repartição fiscal do local de sua lavratura, que, 
não sendo a do domicílio fiscal do sujeito passivo, após a 
formalização do processo, é remetido à repartição encarregada de 
sua instrução; 
 
IV – contém em anexo todos os demonstrativos do crédito tributário e 
os documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar. 
 
§ 1o Na formalização do crédito tributário por sistema de 
processamento de dados é dispensada a assinatura do autor do 
procedimento. 
 
§ 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) 
 
Redação Anterior: (1) Lei 1.288 de 28.12.01 
§ 2o Quando mais de uma infração for atribuída ao mesmo sujeito 
passivo ou responsável, as exigências poderão ser formuladas em 
um só instrumento, desde que alcance e individualize todas as 
infrações, tributos e exercícios. 
 
§ 3o As incorreções ou omissões do auto de infração podem ser 
saneadas e não acarretam nulidade. 
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Ademais, as hipóteses de nulidade contempladas pela Lei 1.288/2001 são 
as contidas nos incisos I, II e III do art. 28, decorrentes de qualquer ato, despacho ou 
decisão tomada por autoridade incompetente para praticá-la, cerceamento de direito 
de defesa e erro de identificação do sujeito passivo.  Eis o teor dos precitados 
dispositivos: 

 
Art. 28. É nulo o ato praticado: 
 
I – por autoridade não identificada, incompetente ou impedida; 
 
II – com cerceamento de defesa; 
 
III – por erro na identificação do sujeito passivo da obrigação 
tributária, nos casos de formalização do crédito tributário. 

 
Mas por outro lado, o § 3o do art. 35 da citada lei prevê que as possíveis 

incorreções ou omissões do auto de infração podem ser saneadas e não acarretam 
nulidade. 

 
Nesse cenário emerge o entendimento consolidado nas decisões desse 

Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais – COCRE com fundamento nas 
disposições contidas no § 2o do art. 35 da precitada Lei, expresso em diversos 
acórdãos dos quais, pode-se destacar as seguintes ementas: 

 
ACÓRDÃO Nº.: 052/2013  
PROCESSO Nº.: 2012/6190/500045 
REEXAME NECESSÁRIO:  3148 
AUTO DE INFRAÇÃO:  2012 / 000141 
INTERESSADO :  INCOLIMA – INDUSTRIA E COMERCIO DE 
CEREAIS LIMA LTDA 
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
EMENTA: ICMS. INFRAÇÕES APURADAS JPOR DIVERSOS 
TIPOS DE LEVANTAMENTOS FISCAIS. EXIGÊNCIAS 
FORMULADAS NUM SÓ AUTO DE INFRAÇÃO. 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. 
 
ACÓRDÃO Nº.: 053/2013  
PROCESSO Nº.: 2012/6860/500619 
REEXAME NECESSÁRIO:  3178 
AUTO DE INFRAÇÃO:  2012 / 000745 
INTERESSADO:  DISTRIBUIDORA NOVIÇA LTDA 
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
EMENTA: ICMS. INFRAÇÕES APURADAS POR DIVERSOS 
TIPOS DE LEVANTAMENTOS FISCAIS. EXIGÊNCIAS 
FORMULADAS NUM SÓ AUTO DE INFRAÇÃO. 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. 
 
ACÓRDÃO Nº.: 084/2012  
PROCESSO Nº.: 2011/6640/510086 
REEXAME NECESSÁRIO:  3119 
AUTO DE INFRAÇÃO:  2011 / 002724 
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INTERESSADO:  CAMPELO E SILVA LTDA 
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
EMENTA: ICMS. INFRAÇÕES APURADAS POR DIVERSOS 
TIPOS DE LEVANTAMENTOS FISCAIS. EXIGÊNCIAS 
FORMULADAS NUM SÓ AUTO DE INFRAÇÃO. 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. 

 
No mais, o certo é que a compreensão adotada por esse Conselho de 

Contribuintes contraria a exegese extraída das normas expressas no § 3o do art. 35 
da Lei 1.288/2001, no entanto, há de se acatar os precedentes que uniformizam o 
entendimento, majoritariamente, consagrado. 

 
Nesse ponto, considero fundamental a citação de DALMO ABREU 

DALLARI quando mostra a conveniência de convicção “[...] para quem prefere ter a 
consciência anestesiada e não se angustiar com a questão da justiça, ou então para 
o profissional do direito que não quer assumir responsabilidades e riscos e procura 
ocultar-se sob a capa de uma aparente neutralidade política.” O poder dos juízes, p. 
82-3. 

 
Desta forma, apesar de extrair percepção divergente da exegese adotada, 

muitas vezes o posicionamento firmado, à maioria, nas sucessivas decisões, 
engessa o julgador no sentido de seguir a interpretação assentada como paradigma, 
consubstanciado nos referidos acórdãos. 

 
Nessa direção, à luz dos diversos precedentes desse Conselho de 

Contribuintes aplica-se à espécie o art. 54-A da Lei 1.288/2001, transcrito a seguir, 
consoante o qual aos atos repetitivos deve-se atribuir a mesma decisão dos 
anteriormente julgados: 

 
Art.  54-A. Os Recursos Voluntários e Reexames Necessários 
repetitivos devem receber a mesma decisão dos anteriormente 
julgados, a critério dos Conselheiros, depois de ouvido o relator, se já 
distribuídos, e do Presidente do COCRE, se ainda não distribuídos. 
(Redação dada pela Lei nº 2.127 de 12.08.09). 

 
Isso posto, conheço do presente reexame necessário, dou-lhe provimento 

para reconhecer que se trata de matéria que aborda aplicação de dispositivos de 
direito tributário cujo entendimento se encontra sedimentado pelo COCRE. 

 
À conta do exposto, confirmo a decisão de primeira instância por seus 

próprios e jurídicos fundamentos. 
 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 

unanimidade, em reexame necessário e na conformidade do art. 54-A, da Lei 
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1.288/2001, confirmar a decisão de primeira instância que julgou nulo o auto de 
infração no 2012/003507 e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. O 
representante fazendário 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, Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale, Valcy Barboza Ribeiro e 
Luiz Carlos da Silva Leal. Presidiu a sessão de julgamento aos 17 dias do mês de 
setembro de 2013, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

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

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Deides Ferreira Lopes 
Conselheiro relator 


