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ICMS. INFRAÇÕES APURADAS POR DIVERSOS TIPOS DE 

LEVANTAMENTOS FISCAIS. EXIGÊNCIAS FORMULADAS NUM SÓ AUTO DE 
INFRAÇÃO. REEXAME NEC
descumprimento dos requisitos previstos no § 2
redação da Lei 2.521/2011, 
de mérito e, de acordo com o caso concreto, é 
previsto no art. 54-A da Lei 1.288/2001.

 
 

RELATÓRIO 
 
 
A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário 

de infração 2013/001407, contra o sujeito pass
referentes ao ICMS e multa forma
entradas, exercícios de 2010

 
Foram anexados aos autos levantamentos financeiros, conclusão fiscal e 

da conta fornecedores, Documento de Informações Fiscais, declaração de impost
de renda, recibos, notas fiscais e livros de registros de apuração do ICMS (fls. 05 á 
1.440). 

 
O contribuinte foi intimado do auto de infração por via postal (fls. 1

tendo o mesmo comparecido tempestivamente ao processo, alegan
impugnação (fls. 1.443 a

 
Preliminarmente, nulidade do auto de infração, com fundamento no § 
2º do art
do mesmo existem 03 (três) tipos de levantamentos, tornado o 
lançamento de ofício completamente nulo.
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SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
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039/2015 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.412 

2013/7040/500106 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/001407 

W COELHO JÚNIOR 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.423.068-8 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

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

XAME NECESSÁRIO. NULIDADE. PRECEDENTES 
descumprimento dos requisitos previstos no § 2º, do art. 35, da Lei 1.288/
redação da Lei 2.521/2011, acarreta a nulidade do auto de infração

de acordo com o caso concreto, é facultada a adoção do procedimento 
A da Lei 1.288/2001. 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário 
2013/001407, contra o sujeito passivo qualificado na peça inicial 

ICMS e multa formais por falta de registros de notas fiscais de 
entradas, exercícios de 2010, 2011 e 2012. 

Foram anexados aos autos levantamentos financeiros, conclusão fiscal e 
da conta fornecedores, Documento de Informações Fiscais, declaração de impost
de renda, recibos, notas fiscais e livros de registros de apuração do ICMS (fls. 05 á 

O contribuinte foi intimado do auto de infração por via postal (fls. 1
tendo o mesmo comparecido tempestivamente ao processo, alegan

a 1.454), em síntese, o seguinte 

Preliminarmente, nulidade do auto de infração, com fundamento no § 
do art. 35 da Lei 1.288/01, considerando que nos vários contextos 

do mesmo existem 03 (três) tipos de levantamentos, tornado o 
lançamento de ofício completamente nulo. 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

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

ESSÁRIO. NULIDADE. PRECEDENTES – O 
do art. 35, da Lei 1.288/2001, com 

nulidade do auto de infração sem julgamento 
adoção do procedimento 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
ivo qualificado na peça inicial 

por falta de registros de notas fiscais de 

Foram anexados aos autos levantamentos financeiros, conclusão fiscal e 
da conta fornecedores, Documento de Informações Fiscais, declaração de imposto 
de renda, recibos, notas fiscais e livros de registros de apuração do ICMS (fls. 05 á 

O contribuinte foi intimado do auto de infração por via postal (fls. 1.442), 
tendo o mesmo comparecido tempestivamente ao processo, alegando em sua 

Preliminarmente, nulidade do auto de infração, com fundamento no § 
35 da Lei 1.288/01, considerando que nos vários contextos 

do mesmo existem 03 (três) tipos de levantamentos, tornado o 
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No mérito, sustenta que o auto de infração é completamente nulo 
porque não respeita a Constituição Federal, as Decisões do 
Conselho de Contribuinte e Recursos Fiscais – COCRE e o 
enquadramento da impugnante ao Simples Nacional e ainda, os seus 
levantamentos estão eivados de erros e vícios, além de não 
obedecer à boa técnica de auditoria. 
 
Ao final, reitera o pedido de nulidade do auto de infração 

 
O julgador de primeira instância em sentença proferida as fls.1.457 a 

1.459 aduz: 
 

O auto de infração refere-se às exigências do ICMS apurado através 
dos levantamentos conclusão fiscal e do ICMS e multa formal por 
falta de registros de notas fiscais de entradas, exercícios de 2010-
2011 e 2012. 
 
A intimação é valida, a impugnação é tempestiva e apresentada pelo 
próprio contribuinte, nos termos do artigo 20, caput da Lei 1.288/01. 
 
Preliminarmente, a Lei 1.288/01, com a redação dada pela Lei nº 
2.521, de 10/11/11, estabelece o seguinte: 
 
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). 
(Grifo nosso)  
 
No caso em questão, o auto de infração tem 16 (dezesseis) 
exigências fiscais com base nos levantamentos conclusão fiscal, 
especial e ICMS, conforme cópias às fls. 08 á 18, fato que contraria o 
disposto no parágrafo acima mencionado, uma vez que foi lavrado 
após a vigência da Lei 2.521/11. 

 
Diante do exposto, julgou NULO, sem análise do mérito, as exigências do 

auto de infração acima citado, conforme valores abaixo: 
 
Campo 4.11 – R$ 28.261,47 (vinte e oito mil, duzentos e sessenta e um 

reais e quarenta e sete centavos); 
 
Campo 5.11 – R$ 100.949,27 (cem mil, novecentos e quarenta e nove 

reais e vinte e sete centavos); 
 
Campo 6.11 – R$ 28.991,93 (vinte e oito mil, novecentos e noventa e um 

reais e noventa e três centavos); 
 
Campo 7.11 – R$ 4.782,44 (quatro mil, setecentos e oitenta e dois reais e 

quarenta e quatro centavos). 
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Campo 8.11 – R$ 39.374,10 (trinta e nove mil, trezentos e setenta e 
quatro reais e dez centavos). 

 
Campo 9.11 – R$ 7.926,57 (sete mil, novecentos e vinte e seis reais e 

cinquenta e sete centavos). 
 
Campo 10.11 – R$ 16.973,00 (dezesseis mil, novecentos e setenta e três 

reais). 
 
Campo 11.11 – R$ 49.217,63 (quarenta e nove mil, duzentos e dezessete 

reais e sessenta e três centavos). 
 
Campo 12.11 – R$ 9.908,21 (nove mil, novecentos e oito reais e vinte e 

um centavos). 
 
Campo 13.11 – R$ 35.681,91 (trinta e cinco mil, seiscentos e oitenta e um 

reais e noventa e um centavos). 
 
Campo 14.11 – R$ 99.236,81 (noventa e nove mil, duzentos e trinta e seis 

reais e oitenta e um centavos). 
 
Campo 15.11 – R$ 20.448,88 (vinte mil, quatrocentos e quarenta e oito 

reais e oitenta e oito centavos). 
 
Campo 16.11 - R$ 3.078,49 (três mil,setenta e oito reais e quarenta e 

nove centavos). 
 
A Representação Fazendária, em Reexame necessário, fls. 1.460, 

manifestou-se pela nulidade, citando o mesmo dispositivo legal § 2º do art. 35 da Lei 
1288/01, confirmando a decisão da sentença proferida pela julgadora singular. 

 
Em cumprimento à nova redação dada pela Lei nº 1.288/2011, em 

conformidade com o art. 5º-B, inciso IV, da Lei 1.288/2001 o processo foi remetido à 
Procuradoria Geral do Estado do Tocantins, foi emitido parecer pelo Procurador do 
Estado (fls.1.465), onde adota a manifestação exposta pelo Representante 
Fazendário e determina o retorno dos autos à origem para providências legais. 

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
Visto analisado e discutido o presente processo que exige ICMS e multa 

formal pela falta de registro de notas fiscais de saídas. 
 
Analisando os autos verifica-se que o ilustre julgador a quo julgou nulo, 

sem análise de mérito, o auto de infração nº 2013/000521 nos campos 4.11, 5.11 
6.11; 7.11; 8.11; 9.11; 10.11; 11.11; 12.11; 13.11; 14.11 15.11 e 16.11 do referido 
auto, concluindo que houve inobservância na lavratura do auto de infração de 
requisitos previstos nos art. 35, § 2º, da Lei 1.288/2001. Por fim, submeteu a decisão 
à apreciação do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do 
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Tocantins, nos termos da alínea “f”, do inciso IV, do art. 56 e parágrafo único do art. 
58 da Lei 1.288/01 com redação dada pela Lei nº 2.521, de 10/11/2011. 

 
Neste conduto de exposição, insta trazer à 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 nº 2.521, de 
10/11/2011). 

 
Se observarmos, o presente auto de infração foi lavrado em 30/06/2012 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. 

 
No caso em questão, o auto de infração tem 16 (dezesseis) exigências 

fiscais com base nos levantamentos conclusão fiscal, especial e ICMS, conforme 
cópias às fls. 08 a 18, fato que contraria o disposto no parágrafo acima mencionado, 
uma vez que foi lavrado após a vigência da Lei 2.521/11. 

 
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. 

 
Neste sentido, tem se posicionado o Conselho de Contribuintes e 

Recursos Fiscais do Estado do Tocantins em casos análogos, vejamos: 
 

“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) 
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“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: 053/2013) 
 
“ICMS. PROCESSUAL. DIREITO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO E 
OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. REEXAME 
NECESSÁRIO. ADMISSIBILIDADE DE PRECEDENTES. ATOS 
REPETITIVOS. ART. 54-A DA LEI 1.288/2001 – A inobservância dos 
requisitos formais dispostos no § 2º do art. 35 da Lei 1.288/2001, 
implica a nulidade do lançamento tributário com aplicação do art. 54-
A da mesma lei, cuja redação tem a seguinte dicção: “Os Recursos 
Voluntários e Reexames Necessários repetitivos devem receber a 
mesma decisão dos anteriormente julgados, a critério dos 
Conselheiros, depois de ouvido o relator, se já distribuídos, e do 
Presidente do COCRE, se ainda não distribuídos.” MANIFESTAÇÃO 
DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL NÃO 
ACOLHIDA. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO. SENTENÇA 
CONFIRMADA. UNÂNIME.” (ACÓRDÃO Nº: 057/2013) 

 
Diante do vasto precedente supramencionado, insta transcrever o 

disposto no art. 54-A, § 1º da Lei 1.288/2001: 
 

Art. 54-A. Os Recursos Voluntários e Reexames Necessários 
repetitivos devem receber a mesma decisão dos anteriormente 
julgados, a critério dos Conselheiros, depois de ouvido o rel ator, 
se já distribuídos, e do Presidente do COCRE, se ai nda não 
distribuídos . (Art. 54-A acrescentado pela Lei nº 2.127, de 
12/08/2009). (grifo nosso) 
 
§ 1º Consideram-se Recursos Voluntários e Reexames 
Necessários repetitivos os que tratem da mesma tese  de defesa 
relativa à mesma matéria de fato ou de direito aven tada pela 
exigência tributária por Auto de Infração e entendi mento 
consolidado pelo COCRE.  (§ 1º acrescentado pela Lei nº 2.127, de 
12/08/2009). 

 
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. 

 
É como voto. 
 
 

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 2013/001407 e 
julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. O representante fazendário 
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Heverton Luiz de Siqueira Bueno sugere o refazimento dos trabalhos de auditoria, 
conforme prevê o Regimento Interno.Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros José Wagner Pio de Santana, Luiz Carlos Vieira, Valcy Barboza Ribeiro, 
Ademar Andrade de Oliveira e Guilherme Trindade Meira Costa. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 03 dias do mês de fevereiro de 2015, o conselheiro Edson Luiz 
Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 23 dias do mês de fevereiro de 2015. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

José Wagner Pio de Santana 
Conselheiro Relator 


