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ICMS. INFRAÇÕES APURADAS POR DIVERSOS TIPOS DE 
LEVANTAMENTOS FISCAIS. EXIGÊNCIAS FORMULADAS NUM SÓ AUTO DE 
INFRAÇÃO – O descumprimento do 
da Lei 2.521/2011, torna 

 
 
RELATÓRIO 
 
 

O contribuinte foi autuado nos campos 4, 5, 6, 7, 8, 9 13, 14 e 15, na 
importância de R$ 180.429,13 (cento e oitenta mil, quatrocentos e vinte e nove reais 
e treze centavos), por apurar ICMS a menor sobre produtos da cesta básica, carnes 
bovinas procedente de frigoríficos e frango, pão e pescados. 

 
Nos campos 10, 11 e 12, 

R$ 149.645,15 (cento e quarenta e nove mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e 
quinze centavos), por apurar ICMS a menor sobre carnes bov
matadouro.  

 
Nos campos 16, 17, 18, 19 e 20, 

importância de R$ 57.430,47 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e trinta reais e 
quarenta e sete centavos), referente 

 
Nos campos 21 e 22, 

1.577,96 (mil e quinhentos e setenta e sete reais e noventa e seis centavos), 
referente a omissão de saídas de mercadorias tributadas não registradas nos livros 
próprios.  
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. INFRAÇÕES APURADAS POR DIVERSOS TIPOS DE 
FISCAIS. EXIGÊNCIAS FORMULADAS NUM SÓ AUTO DE 

O descumprimento do § 2o do art. 35, da Lei 1.288/01, com redação 
torna nulo o auto de infração. 

O contribuinte foi autuado nos campos 4, 5, 6, 7, 8, 9 13, 14 e 15, na 
importância de R$ 180.429,13 (cento e oitenta mil, quatrocentos e vinte e nove reais 
e treze centavos), por apurar ICMS a menor sobre produtos da cesta básica, carnes 

rigoríficos e frango, pão e pescados.  

Nos campos 10, 11 e 12, consta reclamação tributária 
R$ 149.645,15 (cento e quarenta e nove mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e 
quinze centavos), por apurar ICMS a menor sobre carnes bov

Nos campos 16, 17, 18, 19 e 20, consta reclamação tributária 
importância de R$ 57.430,47 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e trinta reais e 
quarenta e sete centavos), referente a ICMS – Diferencial de Alíquotas. 

ampos 21 e 22, consta reclamação tributária na importância de R$ 
quinhentos e setenta e sete reais e noventa e seis centavos), 

referente a omissão de saídas de mercadorias tributadas não registradas nos livros 
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CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS. INFRAÇÕES APURADAS POR DIVERSOS TIPOS DE 
FISCAIS. EXIGÊNCIAS FORMULADAS NUM SÓ AUTO DE 

do art. 35, da Lei 1.288/01, com redação 

O contribuinte foi autuado nos campos 4, 5, 6, 7, 8, 9 13, 14 e 15, na 
importância de R$ 180.429,13 (cento e oitenta mil, quatrocentos e vinte e nove reais 
e treze centavos), por apurar ICMS a menor sobre produtos da cesta básica, carnes 

consta reclamação tributária na importância de 
R$ 149.645,15 (cento e quarenta e nove mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e 
quinze centavos), por apurar ICMS a menor sobre carnes bovinas procedente de 

consta reclamação tributária na 
importância de R$ 57.430,47 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e trinta reais e 

Diferencial de Alíquotas.  

na importância de R$ 
quinhentos e setenta e sete reais e noventa e seis centavos), 

referente a omissão de saídas de mercadorias tributadas não registradas nos livros 
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Nos campos 23, 24, 25, 26, 27 e 28, consta reclamação tributária na 
importância de R$ 156.162,70 (cento e cinquenta e seis mil, cento e sessenta e dois 
reais e setenta centavos), referente a multa formal, por deixar de registrar nos livros 
próprios notas fiscais de entradas tributadas e não tributadas. Tudo apurado 
conforme levantamentos e demonstrativos juntados aos autos. 

 
O sujeito passivo, ao ser intimado via postal, comparece aos autos 

apresentando impugnação tempestiva (fls. 4.350/4.352), requerendo que seja 
julgado nulo o auto de infração, alegando violação da ampla defesa e do 
contraditório, decorrente da exponencial amplitude de infrações, apresentadas em 
27 contextos, amparados em vários levantamentos, com grande quantidade de 
documentos, dificultando o próprio julgamento pelas autoridades competentes. 

 
A julgadora de primeira instância, em sentença às fls. 4.354/4.359, afirma 

que está caracterizado o cerceamento de defesa, conhece a preliminar arguida pelo 
sujeito passivo e nega-lhe provimento, por considerar que a falha de maior 
relevância no presente caso é a inobservância dos requisitos mínimos previstos no 
art. 35 da Lei 1.288/01, que devem ser observados no auto de infração, além deles, 
este ainda recomenda em seu § 2o, que quando mais de uma infração forem 
atribuídas ao mesmo sujeito passivo ou responsável, as exigências somente 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. 

 
Em razão da nulidade, deixa de analisar o mérito, submetendo a decisão 

à apreciação do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do 
Tocantins, nos termos dos artigos 56, inciso IV, alínea “f”, e 58, parágrafo único, da 
Lei 1.288/01. 

 
A Representação Fazendária – REFAZ, em parecer às fls. 4.361/4.365, 

após suas considerações, recomenda para manter a sentença singular, e julgar pela 
nulidade do auto de infração, sugerindo nova auditoria, para que os trabalhos sejam 
refeitos, evitando os erros que ocasionaram sua nulidade. 

 
O sujeito passivo foi notificado da sentença de primeira instância e do 

parecer REFAZ e não se manifestou. 
 
 

VOTO 
 

 
A presente lide configura-se na autuação descrita nos campos: 
 
- 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 e 15, por apurar ICMS a menor sobre produtos da 

cesta básica, carnes bovinas procedente de frigoríficos, frango, pão e pescados.  
 
- 10, 11 e 12, por apurar ICMS a menor sobre carnes bovinas procedente 

de matadouro.  
 
- 16, 17, 18, 19 e 20, referente a ICMS – Diferencial de Alíquotas.  
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- 21 e 22 referente a omissão de saídas de mercadorias tributadas não 
registradas nos livros próprios.  

 
- 23, 24, 25, 26, 27 e 28, referente a multa formal, por deixar de registrar 

nos livros próprios notas fiscais de entradas tributadas e não tributadas. 
 
Todas as infrações foram apuradas conforme levantamentos e 

demonstrativos anexos.   
 
Em análise aos presentes autos, constata-se que ao sujeito passivo está 

sendo imputada a prática de diversas infrações a legislação tributária estadual, por 
apuração a menor do ICMS sobre produtos da cesta básica, carnes bovinas 
procedente de frigoríficos e frango, pão e pescados, sobre carnes bovinas 
procedente de matadouro, por falta de recolhimento do ICMS diferencial de 
alíquotas, por omissão de saídas de mercadorias tributadas não registradas nos 
livros próprios e por descumprimento de obrigações acessórias. 

 
O art. 35, da Lei 1.288/01, estabelece os principais requisitos a serem 

observados para validade do auto de infração e um deles, é a vedação da 
formulação de vários créditos tributários apurados em diversos tipos de 
levantamentos fiscais, num só auto de infração, conforme preceitua o § 2o, do art. 
35, da Lei 1.288/2001, com redação da Lei 2.521/2011, a seguir: 
 

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). 

Se observarmos, o presente auto de infração foi lavrado em 20/12/2011, 
já na vigência da Lei 2.521, de 10/11/2011, publicada em 17/11/2011, que passou a 
permitir que os créditos tributários podem ser formulados em um só instrumento, 
desde que alcancem e individualizem todos os tributos, as infrações e os exercícios, 
apurados pelo mesmo tipo de levantamento fiscal, sendo assim, o mesmo não 
poderia conter exigências tributárias originárias de várias infrações e diversos 
exercícios, apuradas em levantamentos fiscais distintos. 

Portanto, concluo que o procedimento adotado pelo autor do lançamento, 
contraria o que dispõe o § 2o, do art. 35, da Lei 1.288/2001, com redação da Lei 
2.521/2011, padecendo desta forma o auto de infração de um dos elementos 
essenciais para a sua validade, não devendo este prevalecer, por ser passível de 
nulidade. 

 
Diante do exposto, em reexame necessário, voto pela confirmação da 

decisão de primeira instância que julgou nulo o auto de infração no 2011/002724. 
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DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância que 
julgou nulo o auto de infração de no 2011/002724 e extinguir o processo sem 
julgamento de mérito, Os Senhores Herverton Luiz de Siqueira Bueno e Adriano 
Guinzelli fizeram sustentação oral pela Fazenda Pública e Sujeito Passivo, 
respectivamente. O Representante Fazendário sugere que sejam refeitos os 
trabalhos de auditoria conforme prevê o Regimento Interno. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros Luiz Carlos da Silva Leal, João Gabriel Spicker e 
Deides Ferreira Lopes. Presidiu a sessão de julgamento aos 13 dias do mês de 
junho de 2012, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, aos 7 dias do mês de agosto de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Conselheiro Relator 


