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ACÓRDÃO No: 
REEXAME NECESSÁRIO N
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO N
SUJEITO PASSIVO: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL N
RECORRENTE: 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. MULTA FORMAL. 
JULGADA. EXIGÊNCIA ANTERIORMENTE SENTENCIADA COMO 
IMPROCEDENTE – É impr
lançamento, quando o mesmo se referir 
princípio da segurança jurídica.

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
de infração nº 2007/001136, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 
referente a omissões de entradas, apuradas através do levantamento específico e 
especial relativos ao exercício de 2002.

 
Foram anexadas aos autos, levantamento específico de 

documentos às fls. 04/16.
 
A autuada foi intimada do auto de infração por via postal (fls.17), 

apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 
18/25): 

 
Que houve erros na elaboração do levantamento especifico, 
requerendo assim a nulidade do auto de infração.

 
Foi solicitado, através do 

lavratura do termo de revelia pela agência de atendimento da 
 
O sujeito passivo se manifestou sobre o fato (fls.56/62), alegando 

preliminar de nulidade do auto de infração por existir coisa julgada administrativa.
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. MULTA FORMAL. REPETIÇÃO DE AUTUAÇÃO. COISA 
JULGADA. EXIGÊNCIA ANTERIORMENTE SENTENCIADA COMO 

É improcedente a exigência tributária em repetição de 
lançamento, quando o mesmo se referir à coisa julgada formal, ferindo assim o 

pio da segurança jurídica. 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
2007/001136, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 

referente a omissões de entradas, apuradas através do levantamento específico e 
especial relativos ao exercício de 2002. 

Foram anexadas aos autos, levantamento específico de 
documentos às fls. 04/16. 

A autuada foi intimada do auto de infração por via postal (fls.17), 
apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 

Que houve erros na elaboração do levantamento especifico, 
requerendo assim a nulidade do auto de infração.

Foi solicitado, através do Despacho nº 163/2011/CAT/CAR, fls. 50, a 
lavratura do termo de revelia pela agência de atendimento da SEFAZ

O sujeito passivo se manifestou sobre o fato (fls.56/62), alegando 
eliminar de nulidade do auto de infração por existir coisa julgada administrativa.
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

REPETIÇÃO DE AUTUAÇÃO. COISA 
JULGADA. EXIGÊNCIA ANTERIORMENTE SENTENCIADA COMO 

ocedente a exigência tributária em repetição de 
coisa julgada formal, ferindo assim o 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
2007/001136, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 

referente a omissões de entradas, apuradas através do levantamento específico e 

Foram anexadas aos autos, levantamento específico de gado e demais 

A autuada foi intimada do auto de infração por via postal (fls.17), 
apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 

Que houve erros na elaboração do levantamento especifico, 
requerendo assim a nulidade do auto de infração. 

163/2011/CAT/CAR, fls. 50, a 
SEFAZ. 

O sujeito passivo se manifestou sobre o fato (fls.56/62), alegando 
eliminar de nulidade do auto de infração por existir coisa julgada administrativa. 
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O julgador de primeira instância, em sentença às fls.69/71, aduz que: 
 

Conforme acórdão nº 594/2007, às fls.65/67, o auto de infração 
2004/001632 foi julgado improcedente; que em função da 
improcedência do referido auto de infração, os trabalhos da auditoria 
foram refeitos, sendo lavrado o atual, ou seja, o de nº 2007/00136; 
que no caso em questão, não poderia ser lavrado um novo auto de 
infração para a matéria que já foi decidida anteriormente, o que, 
afronta o princípio da segurança jurídica. 

 
Diante do exposto, julga improcedente o auto de infração nº 2007/001136, 

absolvendo o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário conforme descrição 
abaixo: 

 
Campo 4.11 – R$ 34.740,75 (trinta e quatro mil, setecentos e quarenta 

reais e setenta e cinco centavos) e; 
 
Campo 5.11 – R$ 2.604,00 (dois mil e seiscentos e quatro reais). 
 
A Representação Fazendária, em parecer às fls. 73/76, pede que seja 

confirmada a decisão da sentença proferida pelo julgador singular.   
 
Ciente da decisão prolatada em primeira instância (fls.79) a empresa não 

se manifestou. 
 
 

VOTO 
 
 
Visto, analisado e discutido o presente processo que exige crédito 

tributário por meio do auto de infração nº 2007/001136, referente a multas formais 
pelas omissões de entradas, apuradas através do levantamento específico e 
especial relativos ao exercício de 2002. 

 
De acordo com o julgador de primeira instância: 
 

Que conforme acórdão nº 594/2007, às fls.65/67, o auto de infração 
2004/001632 foi julgado improcedente; que em função da 
improcedência do referido auto de infração, os trabalhos da auditoria 
foram refeitos, sendo lavrado o atual, ou seja, o de nº 2007/00136; 
que no caso em questão, não poderia ser lavrado um novo auto de 
infração para a matéria que já foi decidida anteriormente, o que, 
afronta o princípio da segurança jurídica. 

 
Verifica-se que conforme acórdão nº 594/2007, às fls. 65/67, o auto de 

infração 2004/001632 foi julgado improcedente. 
 
Denota-se que, de acordo com o julgador de primeira instância, não 

poderia ser lavrado um novo auto de infração para a matéria que já foi decidida 
anteriormente, o que, afronta o principio da segurança jurídica. 
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Razão assiste ao nobre julgador, uma vez que julgado improcedente, o 
auto de infração fez coisa julgada, não podendo ser lavrado novo auto de infração. 

 
Entendo que razão assiste à autuada, não podendo prevalecer a 

autuação pelo fato de já existir coisa julgada. 
 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins 

já tem decisões sobre o assunto: 
 

ACÓRDÃO  Nº: 060/2010 – EMENTA: REPEITÇÃO DE 
AUTUAÇÃO. COISA JULGADA. EXIGENCIA ANTERIORMENTE 
SENTENCIADA COMO IMPROCEDENTE – Não deve ser exigido 
imposto, por repetição de lançamento, quando o mesmo se referir a 
coisa julgada formal, ferindo assim o principio da segurança jurídica. 

 
Portanto, decido pela confirmação da decisão de primeira instância, que 

julgou improcedente o auto de infração nº 2007/001136, absolvendo o sujeito 
passivo do pagamento dos créditos tributários: Campo 4.11 – R$ 34.740,75 (trinta e 
quatro mil, setecentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos) e Campo 5.11 – 
R$ 2.604,00 (dois mil e seiscentos e quatro reais). 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu, o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 

unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
que julgou improcedente as reclamações tributárias constante do auto de infração no 
2007/001136 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de 
R$ 34.740,75 (trinta e quatro mil, setecentos e quarenta reais e setenta e cinco 
centavos) e, R$ 2.604,00 (dois mil e seiscentos e quatro reais), referentes aos 
campos 4.11 e 5.11, respectivamente. O representante fazendário Heverton Luiz de 
Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública.  Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros Kellen C. Soares Pedreira do Vale, Rui José Diel, 
João Alberto Barbosa Dias, Luiz Carlos Vieira, Valcy Barboza Ribeiro, Ademar 
Andrade de Oliveira e o Procurador do Estado Maurício Fernando Domingues 
Morgueta. Presidiu a sessão de julgamento aos 24 dias do mês de novembro de 
2014, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos vinte dias do mês de fevereiro de 2015. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Kellen C. S. Pedreira do Vale 
Conselheira Relatora 


