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EXERCÍCIOS – É nulo o auto de infração quando não indicar corretamente o 
dispositivo legal infringido
tributário, bem como formular mais de uma exigência tributária em 
instrumento sem individu

 
 

RELATÓRIO 
 
 
A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 

de infração nº 2011/001106, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 
peça inicial, referente às exigências de ICMS devido por substituição tributária 
referente ao período de outubro de 2009 a junho de 2010, multas formais 
decorrentes da falta de escrituraç
entradas nos períodos de outubro de 2009 a junho de 2010 e no período de agosto 
de 2009 a maio de 2010 e ICMS diferencial de alíquota no período de agosto de 
2009 a maio de 2010, totalizando o valor de R$ 12.1
infração e termo de aditamento, fls. 64/66.

 
Foram juntados aos autos demonstrativos dos créditos tributários 

lançados nos campos 4.1 e 6.1, cópias de DANFE
eletrônicas. 
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ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – OPERAÇÕES 
ERRO NA INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO. 
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MAIS DE 
FORMULADA EM UM SÓ INSTRUMENTO SEM INDIVIDUA

É nulo o auto de infração quando não indicar corretamente o 
dispositivo legal infringido, não estiver acompanhado do demonstrativo do crédito 

bem como formular mais de uma exigência tributária em 
instrumento sem individualizar os exercícios. 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
2011/001106, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 

peça inicial, referente às exigências de ICMS devido por substituição tributária 
referente ao período de outubro de 2009 a junho de 2010, multas formais 
decorrentes da falta de escrituração de notas fiscais nos livros de registros de 
entradas nos períodos de outubro de 2009 a junho de 2010 e no período de agosto 
de 2009 a maio de 2010 e ICMS diferencial de alíquota no período de agosto de 
2009 a maio de 2010, totalizando o valor de R$ 12.184,14, conforme auto de 
infração e termo de aditamento, fls. 64/66. 

Foram juntados aos autos demonstrativos dos créditos tributários 
lançados nos campos 4.1 e 6.1, cópias de DANFEs e resumos de notas fiscais 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

PALMAS MEDICAMENTOS LTDA – 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

OPERAÇÕES EXTERNAS. 
ERRO NA INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO. AUSÊNCIA DO 

DE UMA INFRAÇÃO 
FORMULADA EM UM SÓ INSTRUMENTO SEM INDIVIDUALIZAR OS 

É nulo o auto de infração quando não indicar corretamente o 
onstrativo do crédito 

bem como formular mais de uma exigência tributária em um só 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
2011/001106, contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 

peça inicial, referente às exigências de ICMS devido por substituição tributária 
referente ao período de outubro de 2009 a junho de 2010, multas formais 

ão de notas fiscais nos livros de registros de 
entradas nos períodos de outubro de 2009 a junho de 2010 e no período de agosto 
de 2009 a maio de 2010 e ICMS diferencial de alíquota no período de agosto de 

84,14, conforme auto de 

Foram juntados aos autos demonstrativos dos créditos tributários 
e resumos de notas fiscais 
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O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por ciência direta e para 
no prazo legal, pagar o crédito tributário reclamado ou apresentar impugnação e 
compareceu ao feito apresentando impugnação e documentos de fls. 33/54, com as 
seguintes alegações: 

 
Que em relação aos campos 4.1 e 5.1, apenas as notas fiscais 37930, 

40273 e 46054, referentes ao exercício de 2009 não foram registradas no livro de 
registro de entrada e que as mercadorias relacionadas do exercício de 2010 não 
entraram neste Estado e não é de seu conhecimento a existência de referidas notas 
fiscais e que se o ICMS incide sobre a circulação de mercadorias e se as 
mercadorias não foram enviadas pelo fornecedor o crédito tributário não existe. 
Alega ainda, que a empresa fornecedora LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S.A, 
emitiu notas fiscais de entrada anulando a operação de saída, conforme declaração 
apresentada e livros de entrada da fornecedora o que comprova que tais 
mercadorias nunca entraram ao seu estabelecimento. Já em relação aos campos 6.1 
e 7.1 efetuou os pagamentos, conforme documentos em anexo. 

 
Chegando o presente processo no Contencioso Administrativo – 

Tributário, o julgador de primeira instância por meio de despacho devolveu o 
processo ao autor do lançamento para se manifestar quanto às alegações do sujeito 
passivo e aditar o auto de infração se necessário. 

  
O autor do lançamento se manifestou quanto às alegações do sujeito 

passivo e o processo foi encaminhado ao Contencioso Administrativo – Tributário e 
novamente distribuído para julgamento. 

 
Por sua vez, o julgador de primeira instância por meio de despacho 

novamente devolveu o processo ao autor do lançamento para reanalisar os campos 
4.6, 5.6, 6.6 e 7.6 por conterem dois exercícios e se manifestar sobre os 
comprovantes de pagamentos de fls. 53/54. 

 
O autor do lançamento se manifestou informando que os recolhimentos 

são referentes ao levantamento fiscal de fls. 25 e notas fiscais 79723 e 60234 e 
procedeu termo de aditamento alterando os campos 4.1, 5.1, 6.1 e 7.1. 

 
O sujeito passivo foi intimado do termo de aditamento por via postal e 

compareceu ao feito apresentando contestação ao termo de aditamento e 
documentos, fls. 73/138. 

 
O processo foi encaminhado ao Contencioso Administrativo – Tributário e 

novamente distribuído para julgamento. 
 
Por sua vez, o julgador de primeira instância por meio de despacho 

novamente devolveu o processo ao autor do lançamento ou seu substituto para 
correção de falhas formais. 

 
O autor do lançamento se manifestou informando que para atendimento 

do despacho do julgador de primeira instância é necessário ordem de serviço e 
devolveu o processo, sendo este remetido a então Diretoria de Regimes Especiais 
que novamente remeteu o processo ao autor do lançamento. 
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O autor do lançamento compareceu novamente aos autos, retornando o 
processo ao Contencioso Administrativo-Tributário, apenas informando a 
impossibilidade de cumprir o despacho da julgadora de primeira instância, com 
fundamento na alínea “b”, do inciso II, do art. 36 da Lei no 1.288/01 e o presente 
processo foi novamente encaminhado para julgamento de primeira instância. 

 
Sobreveio a sentença de primeira instância às fls. 147/151, a qual firmou 

entendimento nos termos abaixo transcritos: 
 

Pois bem, observa-se que o auto de infração é composto por quatro 
campos, ou seja, foram atribuídas mais de uma infração ao sujeito 
passivo, se referem aos exercícios de 2009 e 2010 e está embasado 
em Levantamentos de ICMS Substituição Tributária, ICMS 
Diferencial de Alíquota e Verificação da falta de lançamentos de 
notas, fls. 05 e 25. Vejam que as infrações lançadas nos campos 4.1 
e 6.1 não estão tipificadas, pois os dispositivos legais indicados nos 
campos 4.13 e 6.13, não são infracionais e mesmo dada à 
oportunidade ao autor do lançamento ao proceder o termo de 
aditamento de fls. 64/66, este não se importou em tipificar 
corretamente as referidas infrações e tal atitude contraria a alínea 
“d”, do inciso I, do art. 35, da Lei no 1.288/01: Além disso, um dos 
requisitos que devem ser observados na lavratura do auto de 
infração para que este tenha validade e previsto no inciso IV, do art. 
35, da Lei no 1.288/01 e suas alterações é que anexo ao auto de 
infração deve conter todos os demonstrativos dos créditos tributários 
e que em relação aos campos 5.1, 6.1 e 7.1 não foram anexados o 
demonstrativo dos créditos tributários, partindo daí se constata que 
mais um dos mandamentos previstos no referido artigo, não foi 
cumprido. Porém, em analise ao presente auto de infração constata-
se que houve falhas na elaboração dos trabalhos de maior relevância 
em relação às já citadas acima, quando além dos requisitos mínimos 
previstos no art. 35 da Lei 1.288/01, este ainda faz recomendação a 
serem consideradas em seu § 2o. No presente caso, se verifica que 
a determinação do dispositivo legal acima, não foi observada e esta 
determinação tem natureza definitiva e taxativa uma vez que 
restringiu a forma de formular a exigência tributária, podendo esta ser 
feita em um só instrumento, desde que individualizados os tributos, 
as infrações e os exercícios, sendo assim, resta clara a nulidade do 
auto de infração, uma vez que o mesmo contempla quatro exigências 
tributárias, infrações diversas, exercícios diferentes e as exigências 
foram lançadas nos campos 4.1, 5.1, 6.1 e 7.1 contemplando dois 
exercícios (2009 e 2010) e o autor do lançamento mesmo tentando 
sanear as irregularidades não obteve êxito, pois mesmo separando 
os períodos de referência podemos verificar que nas descrições das 
infrações dos campos 4.1, 5.1, 6.1 e 7.1 do termo de aditamento, fls. 
64/66, estes totalizam os créditos tributários referentes aos 
exercícios de 2009 e 2010. Portanto, entendo que está caracterizada 
a nulidade do auto de infração e do termo de aditamento, fls. 64/66, 
por não indicar corretamente os dispositivos legais infringidos nos 
campos 4.13 e 6.13, por não apresentar os demonstrativos que 
deram origem aos créditos tributários dos campos 5.1, 6.1 e 7.1, 
todos os motivos apontados são requisitos essenciais e exigidos para 
a validade do auto de infração e estão previsto no art. 35 da Lei no 
1.288/01, caracterizando desta forma cerceamento ao direito de 
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defesa, uma das hipóteses de nulidades previstas no art. 28 da Lei 
no 1.288/01. 

 
Desta forma, a ilustre julgadora de primeira instância julgou nulo sem 

análise de mérito os campos 4, 5, 6 e 7 do auto de infração no 2011/001106 nos 
valores de: 

 
1. R$10.653,33 conforme campo 4.11 do auto de infração; 
2. R$ 1.427,55, conforme campo 5.11 do auto de infração; 
3. R$ 34,42, conforme campo 5.11 do auto de infração, e 
4. R$ 68,84, conforme campo 7.11 do auto de infração. 

 
Por fim, submete 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 com redação dada pela Lei nº 
2.521, de 10/11/2011. 

 
De outro lado, a Representação Fazendária – REFAZ, em parecer às fls. 

153/157, após ampla e fundamentada explanação, recomenda a manutenção da 
decisão singular. 

 
Em conformidade ao art. 5º-B, inciso IV, da Lei 1.288/2001, o ilustre 

representante da Procuradoria Geral do Estado do Tocantins manifestou-se (fls. 163) 
favorável ao parecer de lavra do Representante Fazendário, determinando o retorno 
dos autos à origem, para as providências legais. 

 
 

VOTO 
 
 
Visto, analisado e discutido o presente processo referente às exigências 

de ICMS devido por substituição tributária referente ao período de outubro de 2009 a 
junho de 2010, multas formais decorrentes da falta de escrituração de notas fiscais 
nos livros de registros de entradas nos períodos de outubro de 2009 a junho de 2010 
e no período de agosto de 2009 a maio de 2010 e ICMS diferencial de alíquota no 
período de agosto de 2009 a maio de 2010, totalizando o valor de R$ 12.184,14, 
conforme auto de infração e termo de aditamento, fls. 64/66. 

 
Analisando os autos verifica-se que a ilustre julgadora a quo julgou nulo 

sem análise de mérito os campos 4, 5 e 7 do auto de infração nº 2011/001106 por 
entender que as infrações lançadas nos campos 4.1 e 6.1 não estão tipificadas, pois 
os dispositivos legais indicados nos campos 4.13 e 6.13, não são infracionais e 
mesmo dada à oportunidade ao autor do lançamento ao proceder o termo de 
aditamento de fls. 64/66, este não se importou em tipificar corretamente as referidas 
infrações. De igual modo, embasa sua decisão asseverando que em relação aos 
campos 5.1, 6.1 e 7.1 não foram anexados o demonstrativo dos créditos tributários. 
E por fim, fundamenta que resta clara a nulidade do auto de infração, uma vez que o 
mesmo contempla quatro exigências tributárias, infrações diversas, exercícios 
diferentes e as exigências foram lançadas nos campos 4.1, 5.1, 6.1 e 7.1 
contemplando dois exercícios (2009 e 2010) e o autor do lançamento mesmo 
tentando sanear as irregularidades não obteve êxito. 
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Do exposto acima, claro se revela que três são os fundamentos da r. 
decisão singular, os quais em conjunto ou individualmente levam ao mesmo fim, qual 
seja, a nulidade da reclamação tributária, que por uma questão de didática 
necessário se faz individualizar os institutos para melhor elucidar a questão sob 
juízo. 

 
Ab initio, verifica-se que o ilustre auditor fiscal indica incorretamente o 

dispositivo legal infringido para os campos 4.13 e 6.13, sendo que no campo 4.13 
que trata da infração indica o art. 13, inciso XII da Lei 1.287/01 C/C art. 49, § 3º, do 
RICMS, aprovado pelo Decreto 2.912/2006, enquanto deveria indicar o art. 44, 
incisos II e IX, da Lei 1.287/01 C/C art. 49, § 3º, do RICMS, aprovado pelo Decreto 
2.912/2006, já no campo 6.13 indica art. 20, inciso XV, art. 22, inciso X, art. 27, 
inciso V, alínea “a”, e art. 28, inciso I, todos da Lei 1.287/01, enquanto deveria 
indicar o art. 44, inciso XI, C/C art. 20, inciso XV, art. 22, inciso X, art. 27, inciso V, 
alínea “a”, e art. 28, inciso I, todos da Lei 1.287/01, não operando a devida correção 
no termo de aditamento de fls. 64/66, o que faz por contrariar o disposto no art. 35, 
inciso I, alínea “d”, da Lei 1.288/01, senão vejamos: 

 

Art. 35. O Auto de Infração:  
 
I – formaliza a exigência do crédito tributário e contém, no mínimo: 
(...) 
 
d) o dispositivo legal infringido; 

 
Vale ressaltar que o descumprimento do exigido na norma 

supramencionada enseja a nulidade da Reclamação Tributária, neste sentido tem 
decidido o Colendo Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do estado do 
Tocantins: 

 
ACÓRDÃO Nº: 007/2013 – ICMS. LEVANTAMENTO DO 
MOVIMENTO FINANCEIRO. NULIDADE. ERRO NA TIPIFICAÇÃO 
DA INFRAÇÃO – É nulo o auto de infração quando não indicar 
corretamente o dispositivo legal infringido. 

 
Noutro turno, compulsando os autos depreende-se que não foram 

juntados os demonstrativos do crédito tributário, em desconformidade ao exigido no 
art. 35, inciso IV, da Lei 1.287/01, vejamos: 

 
Art. 35. O Auto de Infração: 
(...) 
 
IV – contém em anexo todos os demonstrativos do crédito tributário e 
os documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar. 

 
A ausência dos demonstrativos do crédito tributário e dos documentos 

comprobatórios dos fatos em que se funda a Reclamação Tributária também é causa 
de nulidade, assim é o entendimento deste Egrégio Conselho. Notemos: 

 
ACÓRDÃO Nº: 019/2014 – ICMS. LEVANTAMENTO FISCAL DAS 
NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS NÃO REGISTRADAS NO LIVRO 
PRÓPRIO. NULIDADE. FALTA DE DOCUMENTO 
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COMPROBATÓRIO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CERCEAMENTO 
DE DEFESA – É nulo o auto de infração quando constatada a falta 
de documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar o 
crédito tributário. 

 
Neste trilhar, denota-se que o auto de infração ainda padece de mais um 

vício, haja vista que ao tempo em que foi lavrado descumpriu exigência insculpida no 
§ 2º do art. 35 da Lei 1.288/01, abaixo transcrito: 

 
Art. 35. O Auto de Infração: 
(...) 
 
§ 2º Quando mais de uma infração for atribuída ao mesmo sujeito 
passivo ou responsável, as exigências poderão ser formuladas em só 
instrumento, desde que alcance e individualize todas as infrações, 
tributos e exercícios. 

 
Para melhor exemplificar, segue abaixo a transcrição do contexto 

constante do campo 6.1 do auto de infração em exame, vejamos: 
 

DEVERÁ RECOLHER AO TESOURO DO ESTADO A 
IMPORTÂNCIA DE R$ 34, 42 (TRINTA E QUATRO REAIS E 
QUARENTA E DOIS CENTAVOS) REFERENTE À ICMS – 
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, SOBRE MERCADORIAS 
ADQUIRIDAS POR INTERMÉDIO DAS NOTAS FISCAIS (ANEXAS), 
CONSTANTES DO LEVANTAMENTO ESPECIAL – RELATÓRIO DE 
NOTAS FISCAIS DO SINTEGRA, NÃO INFORMADO NO LIVRO DE 
REGISTRO DE ENTREDAS, RELATIVO AO PERIODO DE 
AGOSTO DE 2009 A MAIO DE 2010... 

 
Da leitura do dispositivo legal precitado, afigura-se que claro que era 

permitido, quando atribuída mais de uma infração ao mesmo sujeito passivo, que as 
exigências fiscais poderiam ser formuladas em um mesmo instrumento, contudo, 
para sua validade, deveria individualizar todas as infrações, tributos e exercícios, o 
que no caso em tela não ocorreu na descrição dos contextos 4.1, 5.1, 6.1 e 7.1 
relativos aos exercícios de 2009 e 2010, ou seja, os referidos períodos deveriam ser 
individualizados em campos diversos. 

 
Portanto, decido pela confirmação da decisão de primeira instância, que 

julgou nulo, sem análise de mérito, os campos 4, 5, 6 e 7 do auto de infração nº 
2011/001106. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 

unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância que 
julgou nulo o auto de infração no 2011/001106, por não atender o art. 35, incisos I, 
alínea “d”, e IV, e § 2º, da Lei 1.288/2001, e julgar extinto o processo sem 
julgamento de mérito. O representante fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno 
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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 Valcy Barboza Ribeiro, Ademar Andrade de Oliveira, 
Guilherme Trindade Meira Costa, Rui José Diel, José Wagner Pio de Santana e Luiz 
Carlos Vieira. Presidiu a sessão de julgamento aos 15 dias do mês de dezembro de 
2014, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

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

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Valcy Barboza Ribeiro 
Conselheiro Relator 


