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TERMO DE ADITAMENTO. NOVA INFRAÇÃO. NULIDADE 
novas infrações consignadas em termo de aditamento caracteriza nova exigência 
fiscal, cujo crédito tributário deve ser constituído por meio de a
distinto, nos termos do § 2
lançamento originário. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

Contra o sujeito passivo acima qualificado a Fazenda Pública formalizou o 
auto de infração nº 2012/000194, ao teor de 05 (cin
exercícios de 2006 a 2010, para reclamar o ICMS normal apurado a menor em 
relação a carnes bovinas oriundas do matad

 
Trata-se de reclamação decorrente de auto de infração anterior declarado 

nulo por erro formal, conforme
2011/6640/500099” e da juntada (à fls. 7

 
Têm-se nos autos demonstrativos das diferenças, notas explicativas, 

relação de notas fiscais de entradas, cupons fiscais, guias de a
dos livros fiscais que embasam os lançamentos.

 
As narrativas, de igual teor em seus cinco contextos, reclamam o valor de 

R$ 28.837,87 (campo 4.11); R$ 14.880,25 (campo 5.11); R$ 30.584,43 (campo 6.11) 
R$ 21.958,09 (campo 7.11) e R$ 24.
nos tipos infracionais dos artigos 44, inciso III da Lei 1.287/01(CTE) e, combinados 
com o art. 9º, inciso VIII, do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 2.912/06.
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

DESMEMBRAMENTO DA EXIGÊNCIA TRIBUTÁRIA INICIAL. 
TERMO DE ADITAMENTO. NOVA INFRAÇÃO. NULIDADE –
novas infrações consignadas em termo de aditamento caracteriza nova exigência 
fiscal, cujo crédito tributário deve ser constituído por meio de a
distinto, nos termos do § 2º do art. 36 da Lei 1.288/2001, o que torna nulo o 

Contra o sujeito passivo acima qualificado a Fazenda Pública formalizou o 
2012/000194, ao teor de 05 (cinco) contextos que abrangem os 

2010, para reclamar o ICMS normal apurado a menor em 
relação a carnes bovinas oriundas do matadouro. 

se de reclamação decorrente de auto de infração anterior declarado 
nulo por erro formal, conforme se abstrai da descrição “atendendo ao processo n
2011/6640/500099” e da juntada (à fls. 756/758) do Acórdão nº 119/2011.

se nos autos demonstrativos das diferenças, notas explicativas, 
relação de notas fiscais de entradas, cupons fiscais, guias de arrecadação e cópias 
dos livros fiscais que embasam os lançamentos. 

As narrativas, de igual teor em seus cinco contextos, reclamam o valor de 
R$ 28.837,87 (campo 4.11); R$ 14.880,25 (campo 5.11); R$ 30.584,43 (campo 6.11) 
R$ 21.958,09 (campo 7.11) e R$ 24.333,75 para o campo 8.11. Foram enquadradas 
nos tipos infracionais dos artigos 44, inciso III da Lei 1.287/01(CTE) e, combinados 

, inciso VIII, do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 2.912/06.
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

SUPERMERCADO ALCÂNTARA LTDA 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

DESMEMBRAMENTO DA EXIGÊNCIA TRIBUTÁRIA INICIAL. 
– A constatação de 

novas infrações consignadas em termo de aditamento caracteriza nova exigência 
fiscal, cujo crédito tributário deve ser constituído por meio de auto de infração 

do art. 36 da Lei 1.288/2001, o que torna nulo o 

Contra o sujeito passivo acima qualificado a Fazenda Pública formalizou o 
co) contextos que abrangem os 

2010, para reclamar o ICMS normal apurado a menor em 

se de reclamação decorrente de auto de infração anterior declarado 
se abstrai da descrição “atendendo ao processo nº 

119/2011. 

se nos autos demonstrativos das diferenças, notas explicativas, 
rrecadação e cópias 

As narrativas, de igual teor em seus cinco contextos, reclamam o valor de 
R$ 28.837,87 (campo 4.11); R$ 14.880,25 (campo 5.11); R$ 30.584,43 (campo 6.11) 

333,75 para o campo 8.11. Foram enquadradas 
nos tipos infracionais dos artigos 44, inciso III da Lei 1.287/01(CTE) e, combinados 

, inciso VIII, do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 2.912/06. 
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A ciência ao sujeito passivo deu-se por via postal (AR), conforme se vê à 
fls. 739. Tempestivamente e, nos conformes da lei, este oferta impugnação 
alegando, em síntese, que: 

 
“(...) o auto de infração é oriundo de autos de infrações anulados por 
equívocos diversos; que a autoridade fiscal exorbita ao proceder 
segundo lançamento, observando critério diferente do primitivo para 
o cálculo do tributo, violando, via de consequência, o princípio da 
imutabilidade do lançamento, consagrado na doutrina e na 
jurisprudência; que auditor AFRE III não tem competência para a 
lavratura do presente auto de infração; que há equívocos da 
autoridade lançadora nos cálculos utilizados para alcançar a base de 
cálculo; que em relação a um dos períodos fiscalizados a empresa 
era enquadrada no Simples Nacional; que as notas fiscais de 
entradas de carne constantes do demonstrativo foram emitidas sem 
anuência ou destino do contribuinte”. 

 
Ao final, pede a nulidade do feito. 
 
Em despacho de fls. 761 a julgadora de primeira instância retornou os 

autos à origem solicitando a observância da legislação do Simples Nacional para os 
períodos em que o contribuinte nele era enquadrado. Disto resultou o aditamento de 
fls. 766/767 que modificou para menos o valor do campo 5.11 (exercício de 2007), 
qual seja, de R$ 14.880,25 da inicial passou para R$ 7.248,80. 

 
Ato contínuo, a julgadora advertiu pelo Despacho de fls. 786 que a 

empresa esteve enquadrada no Simples Nacional somente no período de julho à 
dezembro de 2007 e que a exigência deveria ser desmembrada por semestre, antes 
e depois do enquadramento. Disto resultou o aditamento de fls. 802/803 que 
desmembrou o período de abrangência de 01/01/2007 a 31/12/2007, para 
01/01/2007 a 30/06/2007 e, para 01/07/20707 a 31/12/2007. Consequentemente, o 
valor da reclamação já aditada passou de R$ 7.248,80 para R$ 6.871,45, em relação 
ao primeiro semestre. Em relação ao segundo semestre, o aditivo de fls. 802/803, 
cria os campos 9.1 a 9.15 para reclamar o imposto em conformidade à legislação do 
Simples Nacional. 

 
Adveio a decisão da Primeira Instância de Julgamento (fls. 822/826) que 

refutou, par-e-passo, todos os argumentos da defesa: concernente às preliminares, 
disse que a autuante, por ser AFRE IV, possui capacidade ativa para constituir o 
crédito tributário em foco; que a nulidade do lançamento anterior impende em nova 
autuação com a correção dos equívocos que a motivaram. Negou-lhes provimento. 

 
Em combate à alegação de mérito de que agora foram utilizados critérios 

diferentes para se chegar à base de cálculo disse que isso não restou comprovado, 
haja vista, que a recorrente não juntou nenhuma contraprova, contrariando o 
disposto no art. 45, inciso I, da Lei nº 1.288/01, que dispõe sobre o contraditório. 
Pontificou que devido à retificação da penalidade para o campo 8.15 do auto de 
infração o percentual da multa sugerido no Termo de Aditamento à fls. 803 para o 
campo 8.10 deve ser de 100%, e não os 50% indicados na peça inaugural. 

 
Disse que os campos 9.1 a 9.15, inseridos mediante Termo de 

Aditamento, devem ser nulos porque estão em desacordo ao que preceitua a 
legislação do PAT e suprimem os campos 9.1 a 9.4 originais que se referem à 
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identificação da autoridade lançadora. Ressaltou ainda, que o Termo Aditivo de fls. 
766/767 (exercício de 2007) foi cancelado pela autora do procedimento. É o que se 
vê no despacho de fls. 805 e no Termo de Aditamento de fls. 802/803. 

 
Quanto à negativa do sujeito passivo de haver recebido as carnes do 

fornecedor que emitiu as notas fiscais mestras do lançamento disse que tal alegação 
não pode prevalecer porque este recolheu parte do imposto devido. Que o ICMS 
recolhido em relação às mesmas foi considerado nos levantamentos, sendo que 
somente a diferença do imposto apurado a menor está sendo cobrada. 

 
Decidiu-se pela procedência dos lançamentos tal como lançados na inicial 

em relação aos campos 4.11, 6.11, 7.11 e 8.11. Decidiu-se também pela 
procedência do campo 5.11 do Aditivo de fls. 802/803 que abrange o período de 01-
01/07 a 30/06/07, confirmando o valor de R$ 6.871,45. Absolveu o sujeito passivo, 
sem sopesar o mérito, do valor de R$ 2.873,19, lançado em relação ao período de 
01/07/-07 a 31/12/2007, conforme aditamento de fls. 804. 

 
Em análise da Representação Fazendária (docs. 827/831) têm-se a 

advertência de que CARNES são produtos sujeitos à substituição tributária, 
excluídos da abrangência do Simples Nacional e sujeitos à tributação normal, em 
conformidade à legislação deste Estado. Nesta linha, pede seja mantida a 
reclamação do campo 5.11 (2007) tal como lançada na inicial, de R$ 14.880,25. No 
que cinge ao Termo de Aditamento de fls. 803/804, que cria os campos 9.1 a 9.15, 
pugna pela nulidade do mesmo. 

 
Intimado a recolher e/ou contestar os valores da sentença condenatória e, 

notificado da parte absolutória e do parecer do REFAZ (doc. 832), o sujeito passivo 
quedou-se silente. 

 
Via de consequência, o chefe do CAT exarou o Despacho nº 896/2014 em 

que pede à Agência de Atendimento de Araguaína, com esteio na Lei 1.288/01, que 
dispõe sobre o PAT, a juntada do Termo de Perempção, haja vista, o não 
comparecimento do sujeito passivo aos autos para fins de apresentar pagamento 
e/ou recurso voluntário ao COCRE. 

 
Instada a se pronunciar, a Procuradoria Geral do Estado, nos termos do 

art. 5º-B, da Lei 1.288/01, na pessoa do douto Subprocurador Fiscal e Tributário que 
subscreve o parecer STF nº 045/2014 (de fls. 845), adota, na íntegra, a 
manifestação esposada pelo nobre Representante Fazendário (de fls. 827/831). 

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 

 
Em face da decisão condenatória não recorrida em relação aos campos 4; 

5; 6; 7 e 8, estes encontram se definitivamente julgados nos termos do que dispõe a 
legislação de regência, Lei 1.288/01: 
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CAPÍTULO X 
DA EFICÁCIA E EXECUÇÃO DAS DECISÕES 

 
Seção I 

Da Eficácia das Decisões 
 
Art. 59. São definitivas as decisões das quais não caiba mais 
recurso. 
 
Art. 60. É exeqüível: 
(...) 
 
II – a decisão de primeira instância: 
 
a) quando esgotado o prazo para o recurso voluntário, sem que este 
tenha sido interposto; 
 
b) no caso de recurso parcial, a parte da condenação não recorrida; 

 
O Termo de Aditamento é peça substitutiva da peça inaugural. Por ele 

pode-se alterar, emendar, modificar e retirar dizeres da narrativa, dispositivos dados 
como infringidos e de penalidade. Não se pode, no entanto, inserir, mediante sua 
utilização, novo lançamento. Vejamos: 

 
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. (grifou-se) 

 
Portanto, há de ser nulo o lançamento resultante do desdobramento de 

um dos exercícios em duas exigências, quando inserido mediante o Termo de 
Aditamento de fls. 803/804, que criou os campos 9.1 à 9.15 e suprimiu os campos 
de identificação da autoridade lançadora da peça inaugural.  

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 

 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 

unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância na 
parte que julgou nula a reclamação tributária constante do campo 9 do auto de 
infração no 2012/000194, incluído pelo termo de aditamento de fls. 802/803, e julgá-
la extinta sem julgamento de mérito. O Senhor Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública e sugere o refazimento dos trabalhos de 
auditoria, conforme prevê o Regimento Interno. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Rui José Diel, João Alberto Barbosa Dias, Valcy Barboza 
Ribeiro, Islan Nazareno de Athayde do Amaral, Kellen Crystian Soares Pedreira do 
Vale e José Wagner Pio de Santana e o Procurador do Estado Maurício Fernando 
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Domingues Morgueta. Presidiu a sessão de julgamento aos 26 dias do mês de 
novembro de 2014, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
Ficam definitivamente julgados procedentes, pela r. sentença, os valores 

de R$ 28.837,87 campo 4.11; R$ 6.871,45 campo 5.11; R$ 30.584,43 campo 6.11; 
R$ 21.958,09 campo 7.11 e R$ 24.333,75 campo 8.11. O valor indicado no campo 
5.11 foi alterado pelo Termo de Aditamento de fls. 802/803. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos quatro dias do mês de dezembro do ano de 2014. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Rui José Diel 
Conselheiro Relator 


