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descumprimento dos requisitos previsto no § 2
redação da Lei 2.521/2011, torna nulo o auto de infração. 
julgamento conforme art. 54

 
 

RELATÓRIO 
 
 

Versa a autuação sobre exigência de ICMS no campo 4, na importância 
de R$ 13.440,34 (treze mil, quatrocentos e quarenta reais e trinta e 
referente a suprimento ilegal de caixa, constatado por meio do Levantamento da 
Conta Caixa e seus Anexos.

 
No campo 5, consta reclamação tributária na importância de R$ 57.158,03 

(cinquenta e sete mil, cento e cinquenta e oito reais e trê
diferença entre as receitas escrituradas nos livros próprios e as receitas auferidas, 
originadas de operações com cartão de débito e crédito, apurada conforme 
Levantamento Especial. 

 
O sujeito passivo, ao ser intimado via direta, c

apresentando impugnação tempestiva (fls. 277/285), alegando duplicidade de 
exigência do imposto sobre o mesmo fato gerador no ano de 2008. No contexto 4 
relativo a empréstimo contabilizado na conta caixa e no contexto 5, relativo a 
repasses de operadoras de cartão débito e crédito, tudo no mesmo ano.
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ICMS. INFRAÇÕES APURADAS POR DIVERSOS TIPOS DE 
LEVANTAMENTOS FISCAIS. EXIGÊNCIAS FORMULADAS NUM SÓ AUTO DE 
INFRAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. PRECEDENTES DE NULIDADE 
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.

Versa a autuação sobre exigência de ICMS no campo 4, na importância 
de R$ 13.440,34 (treze mil, quatrocentos e quarenta reais e trinta e 
referente a suprimento ilegal de caixa, constatado por meio do Levantamento da 
Conta Caixa e seus Anexos. 

5, consta reclamação tributária na importância de R$ 57.158,03 
(cinquenta e sete mil, cento e cinquenta e oito reais e três centavos), referente 
diferença entre as receitas escrituradas nos livros próprios e as receitas auferidas, 
originadas de operações com cartão de débito e crédito, apurada conforme 

 

O sujeito passivo, ao ser intimado via direta, comparece aos autos 
apresentando impugnação tempestiva (fls. 277/285), alegando duplicidade de 
exigência do imposto sobre o mesmo fato gerador no ano de 2008. No contexto 4 
relativo a empréstimo contabilizado na conta caixa e no contexto 5, relativo a 

ses de operadoras de cartão débito e crédito, tudo no mesmo ano.
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CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

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

Versa a autuação sobre exigência de ICMS no campo 4, na importância 
de R$ 13.440,34 (treze mil, quatrocentos e quarenta reais e trinta e quatro centavos), 
referente a suprimento ilegal de caixa, constatado por meio do Levantamento da 

5, consta reclamação tributária na importância de R$ 57.158,03 
s centavos), referente à 

diferença entre as receitas escrituradas nos livros próprios e as receitas auferidas, 
originadas de operações com cartão de débito e crédito, apurada conforme 

omparece aos autos 
apresentando impugnação tempestiva (fls. 277/285), alegando duplicidade de 
exigência do imposto sobre o mesmo fato gerador no ano de 2008. No contexto 4 
relativo a empréstimo contabilizado na conta caixa e no contexto 5, relativo a 

ses de operadoras de cartão débito e crédito, tudo no mesmo ano. 
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Alega também, quanto ao contexto 5, que a legislação sobre omissão de 
receitas levando em conta a declaração de operações de crédito e débito pelas 
administradoras de cartões foi a Lei nº 2.006 de 17/12/2008, cujo procedimento de 
auditoria só pode ser utilizado a fatos ocorridos após a sua vigência. 

 
Por último, alega que sua atividade é mista, vende bebidas com ICMS 

retido na fonte e comercializa alimentos, com ICMS apurado pelo regime normal. 
 
Por isso, entende que a autuação deve se basear na proporção das 

operações tributadas e retidas e não na sua totalidade. Anexa Planilha de Apuração 
de Receitas x Entradas, com índices e valores proporcionais. 

 
A julgadora de primeira instância, em sentença às fls. 303/306, declara 

nulo o auto de infração pelo fato do mesmo estar composto por 02 (dois) 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 
1.288/01. 

 
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 1.288/01. 

 
A Representação Fazendária – REFAZ, em parecer às fls. 307/309, após 

suas considerações de mérito, pede a confirmação da sentença singular e o 
refazimento do presente trabalho. 

 
O sujeito passivo foi intimado via postal e por edital, 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, referente a suprimento ilegal de caixa. A infração tipificada como 

infringida foi o art. 20, inciso I, art. 21, inciso I, alínea “b”, e art. 44, inciso II e III, 
todos da Lei 1.287/2001. 

 
- 5, referente à diferença entre as receitas escrituradas nos livros próprios 

e as receitas auferidas, originadas de operações com cartão de débito e crédito. A 
infração tipificada como infringida foi o art. 21, inciso I, alínea “f”, e art. 44, inciso II, e 
III, todos da Lei 1.287/2001. 

 
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 
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suprimento ilegal de caixa, e pela diferença entre as receitas escrituradas nos livros 
próprios e as receitas auferidas, originadas de operações com cartão de débito e 
crédito. 

 
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 15/06/2012 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 conselheiro 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 2012/001272 e extinto o processo sem julgamento de mérito. O 
representante fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública e solicitou 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 
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Crystian Soares Pedreira do Vale. Presidiu a sessão de julgamento aos 23 dias do 
mês de janeiro de 2014, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 31 dias do mês de janeiro de 2014. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Conselheiro Relator 


