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ACÓRDÃO No 

 
036/2017 

PROCESSO No: 2012/6150/500052 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/001298 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.514 
INTERESSADO: VALDIRLENE APARECIDA SILVA 

MASCARENHAS 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.387.068-3 

 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. INFRAÇÕES APURADAS POR DIVERSOS TIPOS DE 
LEVANTAMENTOS FISCAIS. EXIGÊNCIAS FORMULADAS EM UM SÓ AUTO DE 
INFRAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. NULIDADE. O descumprimento dos 
requisitos previstos no § 2º do art. 35, da Lei no 1.288/2001, acarreta a nulidade do 
auto de infração sem julgamento de mérito, por cerceamento de defesa previsto no 
inciso II, do art. 28 da mesma Lei. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constitui crédito tributário através do auto de 
infração no 2012/001298, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, à 
omissão de saídas de mercadoria tributadas e multa formal pela falta de 
autenticação dos registros de entradas, saídas, apuração do ICMS e inventário. 
 

Foram anexados aos autos, termo de encerramento, levantamento 
conclusão fiscal (conta mercadorias) e consulta a optantes do simples nacional (fls. 
04/07). 
 

A autuada foi intimada do auto de infração por via postal (fls. 09), 
apresentando impugnação às fls. 10/11, tempestivamente, com as seguintes 
alegações: 
 

Que não foi utilizado o índice de valor adicionado de 20% para o ramo de 
minimercados, ficando o valor das bases de cálculo alterado; que solicita o 
cancelamento da multa formal por se tratar de auditoria espontânea. 
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Foram anexados o levantamento conclusão fiscal e auto de infração às 
fls. 13/15. 
 

O processo foi devolvido ao autor do procedimento às fls. 19/20, que 
emitiu termo de aditamento às fls. 22, retificando a infração descrita no campo 6.13 
do auto. 
 

O contribuinte foi intimado do termo de aditamento via postal, 
comparecendo ao processo conforme fls. 25/26, com as seguintes alegações: 
 

Que o fiscal se manifestou favorável ao pleito da impugnação, no que 
tange a adequação do índice de valor agregado aplicado pela auditoria e da redução 
da multa, tendo em vista que a ação fiscal foi levada a cabo para instruir processo de 
baixa voluntária. 
 

O processo foi mais uma vez remetido ao autuante, que fez juntada do 
levantamento conclusão fiscal e emitiu novo termo de aditamentos às fls. 29/31, 
retificando as bases de cálculos informadas nos campos 4.8 e 6.8 e os valores 
originários lançados nos campos 4.11 e 6.11 do auto. 
 

A autuada foi intimada do termo de aditamento, via postal, porém não 
mais se manifestou nos autos. 
 

Sobreveio então, a sentença de primeira instância, onde a Julgadora 
Singular julga nulo o lançamento dos créditos sem análise de mérito no valor original 
no campo 5.11 e nos valores descritos em termo de aditamento para os campos 
4.11 e 6.11, por cerceamento de defesa, conforme disposto no art. 29, inciso II da 
Lei 1.288/2001, com base no art. 35, § 2º da mesma Lei.  
 

A Representante da Fazenda Pública Estadual, em parecer de fls. 48/49, 
manifesta-se pela manutenção da sentença singular. 

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
A presente demanda tributária se refere à omissão de saídas de 

mercadorias tributadas e não tributadas, nos contextos 4 e 6, constatada por meio 
do levantamento da conta mercadorias e multa formal no contexto 5 pela ausência 
de autenticação dos livros de entradas, saídas, apuração do ICMS e inventário, no 
período de 01.01.2009 a 31.12.2009. 

 
As infrações descritas nos campos 4 e 6 do auto de infração, são 

decorrentes de omissão de saídas, constatadas por meio do levantamento 
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conclusão fiscal, que em sua elaboração não foi informado o estoque final das 
mercadorias tributadas e também, o estoque inicial e final das mercadorias não 
tributadas, fato que por si só já é causa de nulidade do lançamento por falta de 
precisão dos valores apurados. 

 
Tais omissões ou incorreções poderiam ter sido saneadas, conforme 

previsto na legislação, ainda assim está constatado que a autuação contém duas 
exigências tributárias com base no levantamento conclusão fiscal e  uma multa 
formal pela ausência de autenticação de livros fiscais, o que contraria o disposto no 
art. 35, § 2o da Lei no 1.288/2001 com redação dada pela Lei no 2.521/2011 que 
dispõe: 

 
Art. 35. (...) 
 
§ 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. 
 

Ademais, a sentença de primeira instância em favor da nulidade do auto de 
infração, acompanhada da sugestão da Representação Fazendária gerou no sujeito passivo 
a expectativa que este Conselho mantenha a mesma linha de julgamento, obedecendo ao 
princípio direito da ampla defesa e do contraditório. 

 
Deste modo entendo que, por estar o auto de infração em desacordo com 

os requisitos estabelecidos na legislação tributária estadual, fica devidamente 
caracterizado a nulidade do auto de infração por cerceamento de defesa, conforme 
previsto no art. 28, inciso II, da Lei no 1.288/2001, a seguir: 

 
Art. 28. É nulo o ato praticado: 
 
(...) 
 
II – com cerceamento de defesa. 
 

Diante do exposto, voto pela nulidade do auto de infração no 2012/001298, sem 
análise de mérito, por cerceamento de defesa.  

 
É como voto. 

 
 

 
 
DECISÃO 
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Certifico que na conformidade da ata da sessão ordinária hoje realizada, o 
Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente processo, 
decidiu, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância que 
julgou nulo o auto de infração no 2012/001298 e 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 João Alberto Barbosa Dias, José Candido de Moraes, 
Islan Nazareno Athaide de Amaral, Rui José Diel e Felipe Falcão de Lima. Presidiu a 
sessão de julgamento aos quatro dias do mês de outubro de 2016, o conselheiro 
Suzano Lino Marques. 

 
Plenário do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, em Palmas-

To, aos nove dias do mês de fevereiro de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

João Alberto Barbosa Dias 
Conselheiro Relator 


