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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO 

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 
 
 
ACÓRDÃO No: 032/2015 
REEXAME NECESSÁRIO:  3.373 
PROCESSO No: 2012/7390/500014 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/000870 
SUJEITO PASSIVO: TARUMÃ AGROPECUÁRIO LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.422.336-3 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. INFRAÇÕES APURADAS POR DIVERSOS TIPOS DE 
LEVANTAMENTOS FISCAIS. EXIGÊNCIAS FORMULADAS NUM SÓ 
INSTRUMENTO. NULIDADE – O descumprimento do § 2º do art. 35, da Lei 
1.288/01, com redação da Lei 2.521/2011, torna nulo o auto de infração. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 

Contra o sujeito passivo acima qualificado a Fazenda Pública formalizou o 
auto de infração nº 2012/000870, para reclamar ICMS e Multa Formal no valor de R$ 
24.000,00 (campo 4.11); R$ 13.839,60 (campo 5.11); R$ 4.886,25 (campo 6.11; R$ 
50.681,00 (campo 7.11) e de R$ 98.940,00 (campo 8.11), referente aos exercícios 
de 2010, 2011 e 2012. 

 
Juntaram-se aos autos o Levantamento do ICMS, os Levantamentos 

Comparativos das Saídas Registradas com Documentário Emitido – CSRDE, cópias 
de notas fiscais, Relatório de Notas Fiscais Eletrônicas Autorizadas e o Boletim de 
Informações Cadastrais – BIC. 

  
A ciência ao sujeito passivo deu-se por via direta em 01/06/2012 (fls. 05). 

Tempestivamente (em 05/06/2012) e, nos conformes da lei, este oferta impugnação 
alegando, em síntese: 

 
Emitiu as notas fiscais 24 e 25 de transferência de ativo fixo para 
conserto e em menos de 30 dias fez a devolução do mesmo. Ocorreu 
um erro no departamento fiscal da empresa por não enviar as notas 
fiscais 043 e 083 para registro pela contabilidade. Que foi autorizada 
a emitir notas fiscais eletrônicas para uma empresa com o cadastro 
suspenso, havendo, no caso, erro por parte do Estado em não 
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intimar da suspensão e ao mesmo tempo autorizar a emissão das 
mesmas. 

 
Sobreveio a decisão monocrática em que o julgador disse: 
 

Foram imputadas ao sujeito passivo, diversas infrações à legislação 
tributária num só auto de infração, o que contraria o disposto no § 2º, 
do art. 35, da lei 1.288/2001, com redação da Lei 2.521/2011, 
padecendo desta forma, de um dos elementos essenciais para a sua 
validade, não devendo prevalecer, por ser passível de nulidade. 

 
Colacionou referido dispositivo e Acórdão de nº 004/2014 assentado 

neste diapasão. Decidiu-se pela nulidade do auto de infração sem apreciar o mérito. 
 
Em parecer de fls. 168/169 a Representação Fazendária recomenda seja 

mantida a sentença singular. 
 
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 145/2014 (de fls. 178), adota, na íntegra, a manifestação do nobre 
Representante Fazendário. 

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 

Tem-se que estão sendo imputadas ao sujeito passivo, diversas infrações 
à Legislação Tributária Estadual, por apuração de ICMS sobre omissão de saídas de 
mercadorias tributadas e não registradas, e aplicação de multa formal com base em 
levantamentos de outra natureza. 

 
Insta trazer a colação o que dispõe o art. 35, § 2º, da Lei 1.288/2001, in 

verbis: 
 

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 10-11-2011). 
 

Como se vê, vários podem ser os lançamentos encartados em um só 
instrumento, desde que apurados pelo mesmo tipo de levantamento fiscal. Isto é, a 
junção de levantamentos de persecução diversa para várias reclamações invalida a 
peça basilar. 

 
Inúmeras são as decisões do Conselho de Contribuintes e Recursos 

Fiscais do Estado do Tocantins em casos análogos, vejamos: 
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“ICMS. INFRAÇÕES APURADAS POR DIVERSOS TIPOS DE 
LEVANTAMENTOS FISCAIS. EXIGÊNCIAS FORMULADAS NUM 
SÓ AUTO DE INFRAÇÃO – O descumprimento do § 2º do art. 35, da 
Lei 1.288/01, com redação da Lei 2.521/2011, torna nulo o auto de 
infração.” (ACÓRDÃO Nº: 083/2012)  
 
“ICMS. INFRAÇÕES APURADAS POR DIVERSOS TIPOS DE 
LEVANTAMENTOS FISCAIS. EXIGÊNCIAS FORMULADAS NUM 
SÓ AUTO DE INFRAÇÃO – O descumprimento do § 2º do art. 35, da 
Lei 1.288/01, com redação da Lei 2.521/2011, torna nulo o auto de 
infração.” (ACÓRDÃO Nº: 084/2012)  
 
“ICMS. INFRAÇÕES APURADAS POR DIVERSOS TIPOS DE 
LEVANTAMENTOS FISCAIS. EXIGÊNCIAS FORMULADAS NUM 
SÓ AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE – O descumprimento do § 2º 
do art. 35, da Lei 1.288/01, com redação da Lei 2.521/2011, torna 
nulo o auto de infração.” (ACÓRDÃO Nº: 052/2013) 

 
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 o auto de infração de um dos elementos essenciais para a 
sua validade, o que o torna viciado e inapto para representar as legítimas 
pretensões da Fazenda Pública. 

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

decisão de primeira instância que julgou nulo o auto de infração nº 2012/000870. 
 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, em reexame 

necessário, por unanimidade, confirmar a decisão de primeira instância que julgou 
nulo o auto de infração nº 2012/000870 e julgar extinto o processo sem julgamento 
de mérito. O representante fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública e sugere o refazimento dos trabalhos de 
auditoria conforme prevê o Regimento Interno. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Rui José Diel, Luiz Carlos Vieira, Valcy Barboza Ribeiro, 
Ademar Andrade de Oliveira, Guilherme Trindade Meira Costa e Luiz Carlos da Silva 
Leal. Presidiu a sessão de julgamento, aos 30 dias do mês de janeiro de 2015, o 
conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos vinte dias do mês de fevereiro de 2015. 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 

Rui José Diel 
Conselheiro relator 


