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ACÓRDÃO No: 058/2017 
PROCESSO No: 2014/6140/500738 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2014/002123 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.578 
INTERESSADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.450.957-7 
RECORRENTE:  FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

I – ICMS. INFRAÇÕES APURADAS POR DIVERSOS TIPOS DE 
LEVANTAMENTOS FISCAIS. EXIGÊNCIAS FORMULADAS NUM SÓ AUTO DE 
INFRAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. PRECEDENTES DE NULIDADE – O 
descumprimento dos requisitos previsto no § 2o do art. 35, da Lei 1.288/01, com 
redação da Lei 2.521/2011, torna nulo o auto de infração. Procedimento adotado no 
julgamento conforme art. 54-A da Lei 1.288/2001, que trata dos atos repetitivos. 

 
II – ICMS. SUSBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DEVIDO NAS SAÍDAS DE 

ALCOOL. IMPROCEDÊNCIA – É improcedente o lançamento fiscal que exige ICMS 
substituição tributária nas saídas de álcool hidratado destinadas a outra unidade da 
federação, quando comprovado que o imposto foi retido antecipadamente. 

 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu créditos tributários contra o 
contribuinte qualificado na peça inaugural, referentes à ICMS Substituição Tributária 
devido nas saídas de álcool combustível, no período de 01/01/2014 a 30/06/2014, 
ICMS constatado por omissão de entradas de álcool combustível, caracterizando 
presunção de saída de mercadoria no período de 01/01/2014 a 31/05/2014 e ICMS 
constatado por omissão de saídas de álcool combustível, no período de 01/01 a 
31/05/2015 (fls. 02/03) e termo de aditamento (fls. 54).   

 
Foram anexados ao presente processo Levantamento Básico do ICMS do 

período de 01/01/2014 a 31/05/2014, Levantamento do ICMS Substituição Tributária 
do período de 01/01/2014 a 30/06/2014, Relatório de Arrecadação, email enviado a 
empresa pedindo esclarecimento sobre a diferença de ICMS no período de 01/01/ a 
30/06/2014, Levantamento Específico do período de 01/01/2014 a 31/05/2014, 
Levantamento Específico do período de 01/01 a 31/12/13 e o pedido para remessa 
de intimação do auto de infração por via postal (fls. 04/50). 
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Consta Aviso de Recebimento que enviou o auto de infração, TVF e 

levantamentos ao sujeito passivo (fls. 51). O autuante após o envio dos documentos 
ao sujeito passivo fez aditamento ao auto de infração (fls. 52/54).  

 
A Agência de Atendimento notificou o sujeito passivo do termo de 

aditamento por via postal (fls. 55/57) e o sujeito passivo apresentou impugnação 
acompanhada de documentos (58/126), por meio de seu representante alegando em 
síntese nas suas razões que a infração identificada no campo 4.1 não está correta, 
tendo em vista que as operações em questão são vendas de álcool hidratado 
destinado ao Estado do Pará e que o ICMS ST foi recolhido aquele Estado, sendo 
certo que o ICMS normal da operação este sim é devido ao Tocantins. Em relação à 
infração do campo 5.1, também afirma que a razão não assiste ao fisco, porque 
todas suas notas fiscais de entradas foram registradas no seu livro de registro de 
entradas, não havendo omissão de registro de documentos fiscais que caracterize 
omissão de entrada que enseja a presunção de omissão de saídas. Já em relação 
ao campo 6.1ressalta que as operações em questão são vendas de álcool hidratado 
destinado ao Estado do Pará e que o ICMS ST foi recolhido aquele Estado, sendo 
certo que o ICMS normal da operação este sim é devido ao Tocantins, por fim 
destaca sobre o caráter confiscatório da multa aplicada afirmando que esta não 
pode prevalecer e ao final pede para julgar improcedente o auto de infração... 
 

O julgador de primeira instancia em sentença proferida as fls. 
129/136aduz que; 

 
Inicialmente afirma que não foram arguidas preliminares. 
 
A presente lide é referente a três acusações que se referem à exigência 

de ICMS Substituição Tributária devido nas saídas de álcool combustível, no período 
de 01/01/2014 a 30/06/2014, constatada por meio do Levantamento do ICMS 
Substituição Tributária, ICMS constatado por omissão de entradas de álcool 
combustível, caracterizando presunção de saída de mercadoria no período de 
01/01/2014 a 31/05/2014 e ICMS constatado por omissão de saídas de álcool 
combustível, no período de 01/01/2015 a 31/05/2015, constadas por meio do 
Levantamento Específico, conforme auto de infração (fls. 02/03) e termo de 
aditamento (fls. 54). 

 
Pois bem, na lavratura do auto de infração devem ser observados todos 

os requisitos previstos no art. 35 da Lei no 1.288/01 e conforme se verifica foram 
constatadas falhas na elaboração dos trabalhos, vejamos por que: Primeiro é válido 
ressaltar que a infração descrita no campo 5.1 não está corretamente tipificada, pois 
a alínea “d”, do inciso I, do art. 21, da Lei no 1.287/01, não tem natureza infracional e 
o art. 46, também da Lei no 1.287/01, tem natureza genérica e o ilícito fiscal descrito 
no campo 4.1 não pode e não é genérico, sendo assim deve obrigatoriamente estar 
tipificado corretamente e ao contrário é passível da nulidade prevista no inciso IV, do 
art. 28, da Lei no1.288/01, com redação pela Lei no3.018/15:  



Publicado no Diário Oficial de nº 4.820 de 07 março de 2017 
 
 

 

 

 

                                                                                    

                                                                                    Contencioso Administrativo-Tributário 

Pág3/7 
 

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-908 
Tel: +55 63 3218 1240 | 3218 1202 – Fax: +55 63 3218 1291 - www.sefaz.to.gov.br 

 

 
Art. 28. É nulo o ato praticado: 
  
IV – com erro na determinação da infração. (Redação dada pela Lei 
3.018 de 30.09.15). 

 
Porém, isso não é o bastante. No presente caso, o autuante por meio do 

presente auto de infração constituiu três acusações, sendo a primeira referente à 
exigência de ICMS Substituição Tributária devido nas saídas de álcool combustível, 
no período de 01/01/2014 a 30/06/2014, constatada por meio do Levantamento do 
ICMS Substituição Tributária, a segunda referente a exigência de ICMS constatado 
por omissão de entradas de álcool combustível, caracterizando presunção de saída 
de mercadoria no período de 01/01/2014 a 31/05/2014, constada por meio do 
Levantamento Específico e a terceira referente a exigência de ICMS constatado por 
omissão de saídas de álcool combustível, no período de 01/01/2015 a 31/05/2015, 
constada por meio do Levantamento Específico, conforme pode se comprovar as fls. 
06/18, fls. 23/41 e 42/49. 

 
Ao efetuar o lançamento fiscal dessa forma está patente que houve 

inobservância da recomendação prevista no § 2o, do art. 35 da Lei no 1.288/01. 
 
No presente caso, se verifica que a determinação do dispositivo legal 

acima, não foi observada pelo autor do lançamento 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 os tributos, as infrações e os exercícios, devendo ser as exigências 
tributárias apuradas pelo mesmo tipo de levantamento fiscal, sendo assim, resta 
clara a nulidade do auto de infração, uma vez que o mesmo contempla três 
infrações, se referem aos exercícios de 2013 e 2014, mas, no entanto, são 
originárias de levantamentos fiscais diversos, conforme podemos verificar que a 
infração do campo 4.1 foi constatada por meio do Levantamento do ICMS 
Substituição Tributária e as infrações dos campos 5.1 e 6.1 do auto de infração 
foram constatados por meio do Levantamento Específico. 

 
Diante do exposto, julgou NULO sem análise de mérito o auto de infração 

no 2014/002123, nos valores de: 
 
a) R$ 38.621,02 (trinta e oito mil, seiscentos e vinte e um reais e dois 

centavos) - Campo 4.11; 
 

b) R$ 4.584,82 (quatro mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e 
dois centavos) - Campo 5.11,  

 
c) R$ 12.204,67 (doze mil, duzentos e quatro reais e sessenta e sete 

centavos) – Campo 6.11. 
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A Representação Fazendária, em manifestação as fls137/138 acata na 
íntegra os argumentos feitos pela julgadora Singular, entendendo ser acertada a 
decisão singular declarando haver falhas na tipificação da infração legal, bem como, 
da vedação do § 2º do Art. 35 da lei 1288/01. Finda por manter a decisão de primeira 
instancia que declarou Nulo o Auto de Infração em epígrafe. 
 

Intimado da decisão de primeira Instancia e da representação fazendária 
não houve manifestação por parte do sujeito passivo  
 

É o relatório. 
 
 
VOTO 
 
 

A presente autuação configura-se na autuação referente, à ICMS 
Substituição Tributária devido nas saídas de álcool combustível, no período de 
01/01/2014 a 30/06/2014, ICMS constatado por omissão de entradas de álcool 
combustível, caracterizando presunção de saída de mercadoria no período de 
01/01/2014 a 31/05/2014 e ICMS constatado por omissão de saídas de álcool 
combustível, no período de 01/01/2015 a 31/05/2015 (fls. 02/03) e termo de 
aditamento (fls. 54). 

 
Preliminarmente, o diploma legal que deu sustentação e direcionou a 

tomada de decisão do julgador singular foi o art. 35, inciso IV, e § 2º da Lei 
1.288/2001. 

 
O julgador de primeira instância julgou nulo o auto de infração por 

entender que o autor do procedimento, não cumpriu com o solicitado da forma como 
foi exposto e que tal procedimento causou cerceamento de defesa, conforme o art. 
28, inciso II, da Lei 1.288/2001. 
 

Desta forma, entendo que está caracterizada a nulidade do auto de 
infração, em razão de ter sido lavrado em desacordo com os requisitos 
estabelecidos na legislação tributária, uma vez que, num só instrumento, constam 
quatro reclamações tributárias apuradas em dois diferentes tipos de levantamentos 
fiscais. 

 
A Lei nº 1.288/01 com redação dada pela Lei nº 2.521/11 estabelece que: 
 

Art. 35.  
 
(...) 

 
IV – contém em anexo todos os demonstrativos do crédito tributário e 
os documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar. 
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§ 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 no 2.521, de 
10.11.2011). (Grifo nosso) 

 
Os levantamentos fiscais apresentados pelo autor, além de descumprir os 

ditames do artigo acima transcrito, não apresentam informações suficientes para a 
defesa.  Foram apresentados de forma global sem indicar os documentos que deram 
origem as supostas diferenças e que não foi apresentado os documentos 
comprobatórios que se fundamentou a autuação. Desta forma, entendo que o autor 
da peça básica, contrariou a legislação tributária, deixou de demonstrar de forma 
detalhada o verdadeiro valor dos créditos tributários. 

 
A impugnante apresenta ainda em sua defesa detalhamento sobre cada 

contexto do auto de infração contradizendo a procedência da reclamação tributária, 
traz aos autos informações e faz referências a documentos, guias de arrecadação, 
parcelamentos e procedimentos adotados pela empresa como prova da ineficácia do 
procedimento fiscal (fls.059/126). 

 
Assim, a demonstração de todos os elementos que deram causa ao 

lançamento do crédito tributário é condição essencial para a comprovação dos 
fatos decorrentes da omissão vislumbrada, a fim de que a ação do Fisco não 
seja conduzida por meros indícios, mas amparada em provas documentais, 
bem como, a descrição clara e segura dos fatos apurados, os quais tornam 
inafastáveis às conclusões sobre a ilicitude das operações objeto da autuação 
em contenda, nos termos dos dispositivos do art. 35, da Lei 1.288/2001,  
 

Nessa direção, somente o conjunto dos documentos fiscais que 
deram origem aos cálculos constantes das planilhas juntadas aos autos 
permitiriam o convencimento das ocorrências descritas na inicial. A presença 
das precitadas inexatidões, inquestionavelmente, dá causa à nulidade do 
lançamento por defeito de estrutura e vício formal estampada, como já dito, 
pela divergência entre os elementos que compõem a peça básica e todos os 
documentos que serviram de provas na sustentação do feito, cuja harmonia é 
indispensável à correta configuração desse ato jurídico-administrativo. 
 

A conjunção dessas circunstâncias caracteriza a situação prevista 
no inciso II, do art. 28, da Lei 1.288/2001, in verbis: 

 

Art. 28. É nulo o ato praticado:  
[...] 
 

II – com cerceamento de defesa; 
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No presente caso, o auto de infração nº 2014/002123 (fls. 02/03) tem uma 
exigência fiscal (campos 4) com base no levantamento ICMS substituição tributária 
referente a álcool , referente ao exercício de 2014, onde comprovadamente se 
verifica que trata-se de vendas de álcool hidratado cujo destino foi o Estado do Pará,  

 
ou seja, operações interestaduais, sendo certo que o ICMS substituição neste caso 
seria devido ao estado do Pará e o ICMS normal da operação este sim,  devido ao 
Estado do Tocantins.  

 
Sendo assim, cabalmente ficou comprovado a ineficácia do procedimento 

fiscal tendo em vista  a cobrança indevida. 
 
Diante do exposto, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 

de primeira instância, na parte que julgou nulos campos 5.11 e 6.11 do auto de 
infração no 2014/002123 (fls. 02/03) sem a análise de mérito. No mérito, voto pela 
reforma da decisão que julgou nulo o campo 4.11, para julgar IMPROCEDENTE no 
valor de R$ 38.621,02 (trinta e oito mil seiscentos e vinte e um reais e dois 
centavos). 
 

É como Voto 
 
 

DECISÃO 
 
 

Certifico que na conformidade da ata da sessão ordinária hoje realizada, o 
Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente processo, 
decidiu, por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira 
instância na parte que julgou nulo os campos 5.11 e 6.11 do auto de infração no 
2014/002123 e extinto os mesmos sem análise de mérito. E no mérito, por 
unanimidade, reformar a decisão que julgou nulo, para julgar improcedente o valor 
de R$ 38.621,02 (trinta e oito mil, seiscentos e vinte e um reais e dois centavos), 
referente o campo 4.11.  A Senhora Edilene Míriam de Souza fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública Estadual e pediu o refazimento dos trabalhos de auditoria em 
relação aos campos 5.11 e 6.11, conforme prevê o Regimento Interno. Participaram 
da sessão de julgamento os conselheiros José Wagner Pio de Santana, Ademar 
Andrade de Oliveira, Rui José Diel, Felipe Falcão de Lima, João Alberto Barbosa 
Dias e Paloma Arruda Ferreira Pincinato. Presidiu a sessão de julgamento aos 
dezoito dias do mês de janeiro de 2017, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 
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José Wagner Pio de Santana 
Conselheiro relator 


