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EMENTA 
 
 

ICMS. MULTA FORMAL.
FORMULADAS NUM SÓ
descumprimento dos requisitos previsto
redação da Lei 2.521/2011, torna nulo o auto de infração

 
 

RELATÓRIO 
 
 

Versa a autuação sobre 
importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), 
legal, das Guias de Informação e Apuração Mensal 
outubro a dezembro de 2011, e janeiro a novembro de 2012
documentos anexos. Infringindo o art. 44, inciso V, alínea “a” da lei 1.287/01, sendo 
indicado como penalidade o art. 50, inciso XIV, alínea “f” da Lei 1.287/01 (redação 
dada pela Lei 2.253/2009).

 
Intimado via postal, o sujeito passivo comparece aos autos apresentando 

impugnação tempestiva (fls. 
inciso I, alínea d, da Lei Estadual 1.288/2001, pois a descrição errônea e não clara 
do dispositivo legal infringido, prejudica a prosperidade da exigência fiscal.

 
A julgadora de primeira instância, em sentença às fls. 16/18, conhece da 

impugnação apresentada, concede provimento e declara nulo o auto de infração n
000029, por cerceamento do direito de defesa, visto que não houve comprovação da 
infração cometida pelo contribuint
IV, da Lei 1.287/01. 
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

088/2013 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.245 

2013/6040/500078  
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/000029 

DISTRIBUIDORA CENTROESTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.067.749-1 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

MULTA FORMAL. EXERCÍCIOS DIFERENTE
FORMULADAS NUM SÓ CONTEXTO. REEXAME NECESSÁRIO.

s requisitos previstos no § 2o do art. 35, da Lei 1.288/01, com 
redação da Lei 2.521/2011, torna nulo o auto de infração. 

Versa a autuação sobre exigência de multa formal
importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), pela falta de apresentação 

de Informação e Apuração Mensal – GIAM, relativo aos meses de 
outubro a dezembro de 2011, e janeiro a novembro de 2012, conforme prova dos 

Infringindo o art. 44, inciso V, alínea “a” da lei 1.287/01, sendo 
indicado como penalidade o art. 50, inciso XIV, alínea “f” da Lei 1.287/01 (redação 
dada pela Lei 2.253/2009). 

Intimado via postal, o sujeito passivo comparece aos autos apresentando 
pugnação tempestiva (fls. 7/13), alegando que a peça básica afronta o 

inciso I, alínea d, da Lei Estadual 1.288/2001, pois a descrição errônea e não clara 
do dispositivo legal infringido, prejudica a prosperidade da exigência fiscal.

de primeira instância, em sentença às fls. 16/18, conhece da 
impugnação apresentada, concede provimento e declara nulo o auto de infração n
000029, por cerceamento do direito de defesa, visto que não houve comprovação da 
infração cometida pelo contribuinte, conforme determina o disposto no art. 35, inciso 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

DISTRIBUIDORA CENTROESTE LTDA 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EXERCÍCIOS DIFERENTES. EXIGÊNCIAS 
REEXAME NECESSÁRIO. NULIDADE – O 

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

multa formal no campo 4, na 
pela falta de apresentação no prazo 

relativo aos meses de 
conforme prova dos 

Infringindo o art. 44, inciso V, alínea “a” da lei 1.287/01, sendo 
indicado como penalidade o art. 50, inciso XIV, alínea “f” da Lei 1.287/01 (redação 

Intimado via postal, o sujeito passivo comparece aos autos apresentando 
peça básica afronta o art. 35, 

inciso I, alínea d, da Lei Estadual 1.288/2001, pois a descrição errônea e não clara 
do dispositivo legal infringido, prejudica a prosperidade da exigência fiscal. 

de primeira instância, em sentença às fls. 16/18, conhece da 
impugnação apresentada, concede provimento e declara nulo o auto de infração nº 
000029, por cerceamento do direito de defesa, visto que não houve comprovação da 

e, conforme determina o disposto no art. 35, inciso 
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Manifesta ainda, que todas as exigência foram efetuadas em um mesmo 
contexto e não foram separadas por exercícios, além da penalidade sugerida no 
campo 4.15, estar em desacordo com o ilícito descrito no contexto, pois o artigo 
utilizado pelo autuante exclui os documentos de informações. 

 
Em virtude da nulidade, deixa de analisar o mérito deste contencioso. 

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 1.287/01. 

 
A Representação Fazendária – REFAZ, em parecer de fls.19, manifesta 

no sentido que a Lei 1.288/01, em seu art. 35, § 2º, exige que as infrações sejam 
individualizadas por exercício.  Aqui se tem dois exercícios em um só contexto, o 
que altera o período de referência para fins de cálculo da correção. 

 
Pede seja confirmada a decisão de primeira instância. 
 
Notificada da decisão de primeira instância e do parecer da REFAZ, via 

postal e por edital, a autuada não se manifestou. 
 
 

VOTO 
 
 
A presente lide configura-se na autuação descrita no campo 4, relativo à 

multa formal pela falta de apresentação das Guias de Informação e Apuração 
Mensal – GIAM, referente aos meses de outubro a dezembro de 2011, e janeiro a 
novembro de 2012. A infração tipificada como infringida foi o art. 44, inciso V, alínea 
“a”, da Lei 1.287/2001. 

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

imputada a prática de infrações à Legislação Tributária Estadual, pelo 
descumprimento de obrigação acessória, ao deixar de apresentar as guias de 
informações fiscais conforme exigência legal. 

 
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 créditos tributários de exercícios diferentes em um só contexto, 
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). 
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Se observarmos, o presente auto de infração foi lavrado em 11/01/2013, 
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 

apuradas em exercícios diferentes e incluídas em um só contexto, conforme espelha 
os campos 4.1 e 4.6, do auto de infração. 

 
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, voto confirmando a sentença prolatada em primeira 

instância que julgou nulo o auto de infração de no 2013/000029, porém, com 
modificação do objeto da decisão onde menciona cerceamento do direito de defesa. 
Embora o auto de infração contenha várias erros passíveis de anulação. 

 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar nulo o auto de infração de no 2013/000029 e extinto o processo sem 
julgamento de mérito. O representante fazendário Rui José Diel fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública Estadual e sugeriu o refazimento 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 31 dias do mês de outubro de 2013, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, aos onze dias do mês de novembro de 2013. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Conselheiro Relator 


