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ICMS. INFRAÇÕES APURADAS POR DIVERSOS TIPOS DE 
LEVANTAMENTOS FISCAIS. EXIGÊNCIAS FORMULADAS 
INFRAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO.
descumprimento dos requisitos previsto no
redação da Lei 2.521/2011, torna nulo o auto de infração.
julgamento conforme art. 54

 
 

RELATÓRIO 
 
 

O contribuinte foi autuado no campo 4,
(seis mil, seiscentos e oitenta
presunção legal de saídas 
próprio, constatado por meio do Levantamento da Conta Caixa, anexo.

 
No campo 5, 

(mil, duzentos e cinquenta reais), referente a multa formal pel
documentos fiscais, conforme boletim de ocorrência, anexo.

 
No campo 6, 

(dois mil reais), referente 
de entradas, saídas, apuração e inventário, escriturados por sistema eletrônico de 
dados. 

  
O sujeito passivo, ao ser intimado via 

apresentando impugnação tempestiva (fls. 
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

081/2013 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.249 

2012/7070/500048  
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/002028 

F G COMÉRCIO DE MALHAS E ARTIGOS DO 
VESTUÁRIO LTDA. 

INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.392.156-3 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

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

XAME NECESSÁRIO. PRECEDENTES DE NULIDADE
s 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 
rt. 54-A da Lei 1.288/2001, que trata dos atos repetitivos.

uinte foi autuado no campo 4, na importância de R$
mil, seiscentos e oitenta reais e setenta centavos), referente 

presunção legal de saídas de mercadorias tributadas e não registradas no livro 
próprio, constatado por meio do Levantamento da Conta Caixa, anexo.

, consta reclamação tributária na importância de R$
duzentos e cinquenta reais), referente a multa formal pel

conforme boletim de ocorrência, anexo. 

, consta reclamação tributária na importância de R$ 
reais), referente a multa formal pela falta de autenticação dos livros fiscais 

puração e inventário, escriturados por sistema eletrônico de 

O sujeito passivo, ao ser intimado via direta, comparece aos autos 
apresentando impugnação tempestiva (fls. 41/50), alegando extinção do crédito 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

F G COMÉRCIO DE MALHAS E ARTIGOS DO 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS. INFRAÇÕES APURADAS POR DIVERSOS TIPOS DE 
NUM SÓ AUTO DE 

PRECEDENTES DE NULIDADE – O 
do art. 35, da Lei 1.288/01, com 

Procedimento adotado no 
A da Lei 1.288/2001, que trata dos atos repetitivos. 

na importância de R$ 6.680,70 
referente a ICMS relativo a 

de mercadorias tributadas e não registradas no livro 
próprio, constatado por meio do Levantamento da Conta Caixa, anexo. 

na importância de R$ 1.250,00 
duzentos e cinquenta reais), referente a multa formal pelo extravio de 

na importância de R$ 2.000,00 
a multa formal pela falta de autenticação dos livros fiscais 

puração e inventário, escriturados por sistema eletrônico de 

, comparece aos autos 
alegando extinção do crédito 
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tributário (campo 4 e 5) por decadência, tendo em vista que a autuação ocorreu 
após 05 (cinco) anos da ocorrência do fato gerador. 

 
Alega também, nulidade da suposta infração do campo 6, pelo fato do 

contribuinte não ter recebido intimação para que apresentasse os livros devidamente 
autenticados, de forma que não oportunizou a apresentação destes livros com os 
vícios sanados anteriormente à lavratura do auto de infração. 

 
No mérito, alega que a multa formal aplicada demonstra um tanto quanto 

abusiva tendo em vista que o vício formal foi sanado antes da lavratura do auto de 
infração. 

 
A julgadora de primeira instância, em sentença às fls. 70/73, declara nulo 

o auto de infração pelo fato do mesmo estar composto por 03 (três) campos, 
embasado em levantamentos fiscais diversos, e atribuídas mais de uma infração ao 
sujeito passivo, contrariando a determinação prevista no § 2º, do art. 35, da Lei 
1.288/2001. 

 
Em virtude da nulidade declarada, deixa de analisar as alegações do 

sujeito passivo em sede de impugnação, bem como, o mérito deste contencioso, 
submetendo a decisão à apreciação do Conselho de Contribuintes e Recursos 
Fiscais do Estado do Tocantins, nos termos da alínea “f”, do inciso IV, do art. 56, e 
parágrafo único, do art. 58, da Lei 1.288/2001. 

 
A Representação Fazendária – REFAZ, em parecer às fls. 74/76, após 

suas considerações, recomenda para conhecer da impugnação tempestiva, negar-
lhe provimento, para acatar e manter a nulidade decretada em preliminar, sem 
análise de mérito, por sentença proferida pela julgadora de primeira instância. 

 
O sujeito passivo foi notificado via postal, da sentença de primeira 

instância e do parecer da REFAZ, e não se manifestou. 
 
 

VOTO 
 
 
A presente lide configura-se na autuação descrita nos campos: 
 
- 4, por registrar e não recolher ICMS, referente a presunção de omissão 

de saídas de mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio. A infração 
tipificada como infringida foi o art. 44, inciso III, e art. 21, inciso I, alínea “a”, ambos 
da Lei 1.287/2001. 

 
- 5, referente à multa formal pelo extravio de documentos fiscais. A 

infração tipificada como infringida foi o art. 44, inciso VI, da Lei 1.287/2001. 
 
- 6, referente à multa formal pela falta de autenticação dos livros fiscais de 

entradas, saídas, apuração de ICMS e inventário, escriturados por sistema eletrônico 
de dados. A infração tipificada como infringida foi o art. 44, inciso VII, da Lei 
1.287/2001. 
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Todas as infrações foram apuradas conforme levantamentos e 
documentos anexos. 

 
Em análise aos autos, constata-se que ao sujeito passivo está sendo 

imputada a prática de diversas infrações à Legislação Tributária Estadual, por 
presunção de omissão de saídas de mercadorias, por extravio de documentos fiscais 
e por falta de autenticação de livros fiscais. 

 
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 21/07/2012, 

já na vigência da Lei 2.521, de 10/11/2011, publicada em 17/11/2011, que passou a 
permitir que os créditos tributários possam 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, 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. 

 
A matéria constante dos autos, por tratar de fatos semelhantes já 

consolidados por esta corte, a pedido deste relator e acatado pelos demais 
membros, foi adotado o rito processual previsto no art. 54-A, da Lei 1.288/2001, que 
trata dos atos repetitivos, confirmando em reexame necessário, a decisão singular 
que julgou nulo o auto de infração sem análise de mérito. 

 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, em reexame necessário e na conformidade do art. 54-A, da Lei 
1.288/2001, confirmar a decisão de primeira instância que julgou nulo o auto de 
infração no 2012/002028 e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. O 
representante fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno, sugeriu o refazimento 
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dos trabalhos de auditoria, conforme prevê o Regimento Interno. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Luiz Carlos da Silva Leal, Evaniter Cordeiro 
Toledo, Valcy Barboza Ribeiro e Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 21 dias do mês de outubro de 2013, o conselheiro Deides 
Ferreira Lopes. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos oito dias do mês de novembro de 2013. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Conselheiro Relator 


