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ICMS. INFRAÇÕES APURADAS POR DIVERSOS TIPOS DE 
LEVANTAMENTOS FISCAIS. EXIGÊNCIAS FORMULADAS NUM SÓ 
INSTRUMENTO. REEXAME 
requisitos previstos no § 2
2.521/2011, acarreta a nulidade do auto de infração sem julgamento de mérito.
 

 
RELATÓRIO 
 
 

Contra o sujeito passivo acima 
auto de infração nº 2013/002337, para reclamar Multa Formal no valor de R$ 
1.800,00 pela apresentação de informações incorretas em GIAMs 
Informação e Apuração Mensal, ano base de 2012 e, para reclamar o 
omissão de saídas de mercadorias tributadas nos exercícios de 2010 e 2011.

 
Têm-se nos autos as cópias das GIAMs, relatório de notas fiscais 

autorizadas, levantamentos da conta fornecedores, balancete analítico e balanço 
patrimonial (fls. 04/61). 

 
A ciência ao sujeito passivo deu

03. Tempestivamente e, nos conformes da lei, este oferta impugnação alegando, em 
síntese, que: 

 
“(...)
 
Sobreveio a decisão monocrática em que a julgadora disse 
autuação tem três exigências com base em levantamentos distintos, 
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. INFRAÇÕES APURADAS POR DIVERSOS TIPOS DE 
LEVANTAMENTOS FISCAIS. EXIGÊNCIAS FORMULADAS NUM SÓ 
INSTRUMENTO. REEXAME NECESSÁRIO. NULIDADE – O descumprimento dos 
requisitos previstos no § 2º do art. 35, da Lei 1.288/01, com redação dada pela Lei 
2.521/2011, acarreta a nulidade do auto de infração sem julgamento de mérito.

Contra o sujeito passivo acima qualificado a Fazenda Pública formalizou o 
2013/002337, para reclamar Multa Formal no valor de R$ 

1.800,00 pela apresentação de informações incorretas em GIAMs 
Informação e Apuração Mensal, ano base de 2012 e, para reclamar o 
omissão de saídas de mercadorias tributadas nos exercícios de 2010 e 2011.

se nos autos as cópias das GIAMs, relatório de notas fiscais 
autorizadas, levantamentos da conta fornecedores, balancete analítico e balanço 

A ciência ao sujeito passivo deu-se por via direta, conforme se vê à fls. 
03. Tempestivamente e, nos conformes da lei, este oferta impugnação alegando, em 

“(...)” 

Sobreveio a decisão monocrática em que a julgadora disse 
autuação tem três exigências com base em levantamentos distintos, 
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

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

O descumprimento dos 
do art. 35, da Lei 1.288/01, com redação dada pela Lei 

2.521/2011, acarreta a nulidade do auto de infração sem julgamento de mérito. 

qualificado a Fazenda Pública formalizou o 
2013/002337, para reclamar Multa Formal no valor de R$ 

1.800,00 pela apresentação de informações incorretas em GIAMs – Guia de 
Informação e Apuração Mensal, ano base de 2012 e, para reclamar o ICMS por 
omissão de saídas de mercadorias tributadas nos exercícios de 2010 e 2011. 

se nos autos as cópias das GIAMs, relatório de notas fiscais 
autorizadas, levantamentos da conta fornecedores, balancete analítico e balanço 

se por via direta, conforme se vê à fls. 
03. Tempestivamente e, nos conformes da lei, este oferta impugnação alegando, em 

Sobreveio a decisão monocrática em que a julgadora disse “que a 
autuação tem três exigências com base em levantamentos distintos, 
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fato que contraria o disposto no § 2º do art. 35, da Lei 1.288/01. 
Decidiu-se pela nulidade do feito. 

 
A Representação Fazendária pede às fls. 86/88 seja mantida a decisão à 

quo. 
 
Instada a se pronunciar, a Procuradoria Geral do Estado, nos termos do 

art. 5º-B da Lei 1.288/01, na pessoa do douto Subprocurador que subscreve o 
parecer STF nº 123/2014 (de fls. 101), adota, na íntegra, a manifestação do nobre 
Representante Fazendário. 

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 

 
Vistos, analisados e discutidos os autos que formulam em um só 

instrumento exigências de imposto e multa formal com base em procedimentos de 
diferente natureza persecutória. 

 
A decisão pela nulidade, no mais das vezes, é medida que se impõe 

como forma de o fisco, em nova investida, sanar incorreções mediante a revisão de 
ofício e novo lançamento quando, inequivocamente, há motivação. Ou seja, quando 
a matéria fática for descrita com imprecisão, falta de segurança ou vier contaminada 
por vícios sanáveis. 

 
A Lei 1.288/01, em seu art. 35, § 2º, exige que as infrações sejam 

individualizadas por exercício, por tributos e por natureza de levantamento. Aqui 
têm-se dois lançamentos lastreados em levantamentos da mesma natureza e um 
que não se origina de nenhum destes. Trata-se, portanto, de formalidade sanável, 
cuja forma mais viável é encartar os lançamentos em tantos instrumentos quantos 
necessários, haja vista não se poder retirar/desemendar nenhum deles da inicial. In 
verbis: 

 
Art. 35. (...) 
 
§ 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). 

 
Desta forma, caracterizada está a nulidade do auto de infração por 

destoar dos requisitos de forma exigidos pela legislação de regência. Portanto, há 
que ser nulo. 

 
É como voto. 
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DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por unanimidade, 
em reexame necessário, e em conformidade com o art. 54-A da Lei 1.288/2001, 
confirmar a decisão de primeira instância, que julgou nulo o auto de infração no 
2013/002337 e extinguir o processo sem julgamento de mérito. O representante 
fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública e sugeriu o refazimento dos trabalhos de auditoria, conforme prevê o 
Regimento Interno. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rui José 
Diel, José Wagner Pio de Santana, Luiz Carlos Vieira, Valcy Barboza Ribeiro, 
Ademar Andrade de Oliveira e Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 11 dias do mês de dezembro de 2014, o conselheiro 
Edson Luiz Lamounier. 

 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO, Palmas, TO, aos doze 

dias do mês de dezembro do ano de 2014. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Rui José Diel 
Conselheiro Relator 


