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ACÓRDÃO No: 102/2016 
PROCESSO No: 2012/6990/500348 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.376 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/002844 
INTERESSADO:  PAULISTA LAJEADO ENERGIA S/A 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 
RECORRENTE: 

29.068.686-5 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 

 
 

EMENTA 
 
 

I – ICMS. INFRAÇÕES APURADAS POR DIVERSOS TIPOS DE 
LEVANTAMENTOS FISCAIS. EXIGÊNCIAS FORMULADAS NUM SÓ AUTO DE 
INFRAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. PRECEDENTES DE NULIDADE – O 
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.  

 
II – MULTA FORMAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE – A 

ausência dos documentos comprobatórios dos fatos, previstos no art. 35, inciso IV, 
da Lei 1.288/2001, acarreta a nulidade do auto de infração por cerceamento de 
defesa, conforme art. 28, inciso II, da mesma Lei. 
 
 

RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual, através da lavratura do auto de infração nº 
2012/002844, constituiu crédito tributário contra o sujeito passivo qualificado na peça 
inicial. 

 
O auto de infração exige o ICMS apurado através do levantamento 

próprio, multa formal pela falta de registro de notas fiscais de entradas no respectivo 
livro e ainda, multa formal pela apresentação do Documento de Informações Fiscais-
DIF com divergência de informações. 

 
Foram anexadas as cópias dos levantamentos básico do ICMS e 

comparativo de saídas, documentos às fls. 04/07. 
 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal (fls. 98) e, 

através de advogado regularmente constituído, apresentou impugnação às fls. 
100/138, alegando em síntese que: 
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“Embora a Impugnante entenda que o Auto de Infração deva ser 
cancelado, reconhece que de fato incorreu na penalidade indicada no item 6.1, 
tipificada no artigo 50, XV, Alina “h”, a qual é aplicada na constatação de incorreções 
no preenchimento da documentação fiscal.” 

 
“De fato, a Impugnante entende que preencheu a DIF de forma incorreta 

em relação ao registro do total de saídas ocorridas no ano de 2011, razão pela qual 
efetuou o pagamento da multa de R$ 1.000,00 imposta pela Autoridade Fiscal.”, fls. 
103. 

 
Cerceamento de defesa considerando que “não há uma exposição ampla 

dos fatos ou a indicação e demonstração das provas que fundamentaram o ato 
administrativo e que, por sua vez comprovariam o suposto descumprimento da 
legislação pela Impugnante.” fls. 104. 

 
Também, considerando a “retenção dos livros fiscais da Impugnante na 

repartição fazendária é que se requer o cancelamento do auto de infração e 
imposição da multa ora combatida.”, fls. 107. 

 
Alega ainda, a incorreta aplicação da base de cálculo no item 5.1. 
 
No mérito, sustenta que são infundadas as exigências do auto de infração 

descritas nos contextos 4.1, 5.1 e 7.1. 
 
Ao final requer a nulidade do lançamento do crédito tributário e o 

cancelamento da autuação na exata medida do pagamento. 
 
A defesa juntou os documentos às fls. 141/236. 
 
O processo foi devolvido ao autor do procedimento para saneamento 

conforme despacho às fls. 238-9. 
 
Em atendimento ao referido despacho, o agente do Fisco juntou a 

manifestação, termo de aditamento e os documentos fiscais às fls. 238/93. 
 
O sujeito passivo tomou ciência do termo de aditamento por edital, fls. 

296, e compareceu ao processo apresentando a manifestação às fls. 297/308 e 
juntou os documentos às fls. 310/54. 

 
Novamente, o processo foi devolvido ao agente do Fisco para 

saneamento, fls. 358, o qual juntou os documentos às fls. 359/466. 
 
Em sentença proferida as fls. 467/470 o Julgador de Primeira Instancia 

aduz que; 
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Preliminarmente, a Lei 1.288/01, com a redação dada pela Lei nº 2.521, 
de 10/11/11, estabelece que: 

 
 

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 04 (quatro) exigências fiscais 
com base nos levantamentos do ICMS, (fls. 04 e 06), comparativo de saídas 
registradas com o documentário emitido (fl.07) e também no levantamento especial, 
mencionado no campo 7.3 da peça inicial, o qual não foi juntado aos autos. 

 
O fato descrito anteriormente contraria o disposto no parágrafo acima 

mencionado, uma vez que foi lavrado após a vigência da Lei 2.521/11. 
 
Desta forma, entendo que está caracterizada a nulidade do auto de 

infração, em razão do mesmo ter sido lavrado em desacordo com os requisitos 
estabelecidos na legislação tributária, uma vez que, num só instrumento, constam 
várias exigências apuradas com diferentes tipos de levantamentos fiscais. 

 
Ainda, constata-se nos autos a ausência dos demonstrativos dos créditos 

tributários. 
 
Ante o exposto, julgou NULO, sem análise do mérito o auto de infração 

2012/002844. 

Em manifestação as fls. 471/473 a representação fazendária enfatiza a 
que as infrações não foram apuradas pelo mesmo tipo de levantamento fiscal 
descumprindo assim o que estabelece o Art. 35 § 2º da lei 1288/01 Finda por 
recomendar a decisão singular que julgou pela nulidade do Auto de Infração. 

Através do parecer DRE/MIR/ASSF Nº 0001/2016 as fls. 478/480 o 
eminente auditor Afonso Solidonio esclarece que não foi cumprido o procedimento 
regimental, e especifica que após decisão de primeira Instancia, foi feito Ordem de 
fiscalização de refazimento de auditoria sem que houvesse julgamento em 2ª 
instancia pelo COCRE. Sugerindo o arquivamento da ordem de serviço e que o 
processo fosse encaminhado a este conselho para o Julgamento. 

É o relatório. 
 
 

VOTO 
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A presente autuação configura-se na autuação referente à multa formal 
pela falta de registro de notas fiscais de entradas no respectivo livro e ainda, multa 
formal pela apresentação do Documento de Informações Fiscais-DIF com 
divergência de informações. 

 
Preliminarmente, a Lei 1.288/01, com a redação dada pela Lei nº 2.521, 

de 10/11/11, estabelece que: 
 
 

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 04 (quatro) exigências fiscais 

com base nos levantamentos do ICMS, (fls. 04 e 06), comparativo de saídas 
registradas com o documentário emitido (fl.07) e também no levantamento especial, 
mencionado no campo 7.3 da peça inicial, o qual não foi juntado aos autos.fato que 
contraria o disposto no parágrafo acima descrito, uma vez que o auto foi lavrado 
após a vigência da Lei nº 2.521/11. 

 
O julgador de primeira instância julgou nulo o auto de infração por 

entender que o autor do procedimento não cumpriu com o solicitado da forma como 
foi exposto e que tal procedimento causou cerceamento de defesa, conforme o art. 
28, inciso II, da Lei 1.288/2001. 

 
No mesmo prisma, é nulo o auto de infração quando não contiver em 

anexo o demonstrativo do crédito tributário, bem como, acompanhado dos 
documentos e das provas em que se baseia, nos termos do Art. 35, inciso IV, da Lei 
1.288/2001, implicando em cerceamento de defesa, conforme art. 28, inciso II, da 
mesma Lei.  

 
A Lei nº 1.288/01 com redação dada pela Lei nº 2.521/11 estabelece que: 
 

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

 
Os levantamentos fiscais apresentados pelo autor, além de descumprir os 

ditames do artigo acima transcrito, não apresentam informações suficientes para a 
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defesa.  Foram apresentados de forma global sem indicar os documentos que deram 
origem as supostas diferenças e que não foram apresentados os documentos 
comprobatórios que se fundamentou a autuação. Desta forma, entendo que o autor 
da peça básica, contrariou a legislação tributária, deixou de demonstrar de forma 
detalhada o verdadeiro valor dos créditos tributários. 

 
A impugnante apresenta ainda em sua defesa detalhamento sobre cada 

contexto do auto de infração contradizendo a procedência da reclamação tributária, 
traz aos autos informações e faz referências a documentos e procedimentos 
adotados pela empresa como prova da ineficácia do procedimento fiscal. 

 
Assim, a demonstração de todos os elementos que deram causa ao 

lançamento do crédito tributário é condição essencial para a comprovação dos 
fatos decorrentes da omissão vislumbrada, a fim de que a ação do Fisco não 
seja conduzida por meros indícios, mas amparada em provas documentais, 
bem como, a descrição clara e segura dos fatos apurados, os quais tornam 
inafastáveis às conclusões sobre a ilicitude das operações objeto da autuação 
em contenda, nos termos dos dispositivos do art. 35, da Lei 1.288/2001,  

 

Nessa direção, somente o conjunto dos documentos fiscais que 
deram origem aos cálculos constantes das planilhas juntadas aos autos 
permitiriam o convencimento das ocorrências descritas na inicial. A presença 
das precitadas inexatidões, inquestionavelmente, dá causa à nulidade do 
lançamento por defeito de estrutura e vício formal estampada, como já dito, 
pela divergência entre os elementos que compõem a peça básica e todos os 
documentos que serviram de provas na sustentação do feito, cuja harmonia é 
indispensável à correta configuração desse ato jurídico-administrativo. 
 

A conjunção dessas circunstâncias caracteriza a situação prevista 
no inciso II, do art. 28, da Lei 1.288/2001, in verbis: 

 

Art. 28. É nulo o ato praticado:  
[...] 
 

II – com cerceamento de defesa; 
 
Diante do exposto, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 

de primeira instância, para julgar nulo o auto de infração no 2012/002844, e julgar 
extinto o processo sem julgamento de mérito. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
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Suzano Lino Marques 

Presidente 
 
 

 
José Wagner Pio de Santana 

Conselheiro relator 
 

 


