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ACÓRDÃO No: 146/2016 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.466 
PROCESSO No: 2014/6040/500907 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2014/000416 
INTERESSADO: M G DIST E COM DE PROD ALIMENTÍCIOS LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.385.988-4 
RECORRENTE: FAZEND APÚBLICA ESTAUAL 
 
 
EMENTA 
 

 
ICMS. MULTA FORMAL. INFRAÇÕES APURADAS POR DIVERSOS TIPOS 

DE LEVANTAMENTOS FISCAIS. EXIGÊNCIAS FORMULADAS NO MESMO AUTO DE 
INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE – É nulo o auto de infração quando 
caracterizado o cerceamento de defesa pela inobservância do requisito previsto no § 2o, do 
art. 35, da Lei no 1.288/01, com redação da Lei no 2.521/2011. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário contra o 
contribuinte qualificado na peça inaugural, referente a exigências de multas formais 
e ICMS decorrente da falta de registro de notas fiscais de entradas e ICMS diferença 
de alíquota decorrente da aquisição de bens para integração ao ativo imobilizado, 
nos exercícios de 2010 e 2011, totalizando o valor de R$ 1.156.645,45, conforme 
auto de infração (fls. 02/04). 

 
Foram anexados aos autos os levantamentos fiscais, Registros de 

Entradas, Registros de Saídas e DANFEs (fls. 07/313). 
 

O sujeito passivo foi intimado por via postal e compareceu apresentando 
impugnação acompanhada de documentos requerendo que se torne sem efeito a 
exigência tributária do exercício de 2010 por estarem devidamente registradas as 
notas fiscais (fls. 314/337). 

 
Remetido o processo para julgamento, a instância julgadora por sua vez 

decidiu pela nulidade do auto de infração por descumprimento do § 2o, do art. 35, da 
Lei no 1.288/01 submetendo a sua decisão ao Conselho de Contribuintes e recursos 
Fiscais (fls. 338/342). 

 
Por sua vez a Representação Fazendária se manifestou recomendando a 

reforma da decisão de primeira instância para julgar procedente em parte o auto de 
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infração e fazendo juntada de guias de informação apuração mensal do ICMS (fls. 
343/381). 

 
O sujeito passivo foi notificado da decisão de primeira instância e da 

manifestação da Representação Fazendária por via postal e por meio de edital e não 
compareceu ao feito, sendo lavrado Termo de Inocorrência de Manifestação e o 
processo retornou ao Contencioso Administrativo Tributário - CAT para julgamento 
(fls. 382/390). 
 

É o relatório. 
 

 
VOTO 
 

 
A presente demanda contempla cinco exigências tributárias referente a 

exigências de multas formais e ICMS decorrente da falta de registro de notas fiscais 
de entradas e ICMS diferença de alíquota decorrente da aquisição de bens para 
integração ao ativo imobilizado, nos exercícios de 2010 e 2011, totalizando o valor 
de R$ 1.156.645,45, conforme auto de infração (fls. 02/04). 

. 
Visto, analisado e discutido os presentes autos, é válido destacar que 

todos os requisitos mínimos e necessários na lavratura do auto de infração estão 
previstos no art. 35 da Lei no 1.288/01, com as alterações dadas pela Lei no 2.521/11 
e devem obrigatoriamente serem observados, sob pena de caracterizar cerceamento 
de defesa e conseqüentemente a nulidade do auto de infração. 

Analisando os levantamentos fiscais realizados (fls. 05/08, 233/234 e 311) 
não há duvida que não foi observado pelo autor do lançamento o disposto no § 2o, 
do art. 35, da Lei no 1.288/01, com redação dada pela Lei no 2.521/11, pois as 
exigências somente podem ser formuladas no mesmo auto de infração, desde que 
apuradas pelo mesmo tipo de levantamento fiscal e constatamos que o presente 
auto de infração contempla cinco exigências tributárias, sendo duas referentes a 
multas formais por falta de registro de notas fiscais (campos 4.1 e 5.1), duas 
referentes à ICMS decorrente da falta de registro de notas fiscais de entradas, 
presumindo-se a ocorrência de saídas de mercadorias desacobertadas de notas 
fiscais (campos 6.1 e 7.1) e uma referente à ICMS diferença de alíquota decorrente 
da aquisição de bens para integração ao ativo imobilizado (campo 8.1), de onde 
retiramos que as reclamações tributárias dos campos 4.1, 5.1, 6.1 e 7.1 estão 
amparadas no mesmo tipo de levantamento fiscal (fls. 05/08 e 233/234), mas, no 
entanto a exigência tributária do campo 8.1 está amparada em levantamento diverso 
dos anteriores (fls. 311).  

 
A recomendação prevista no § 2o, do art. 35, da Lei no 1.288/01, com 

redação dada pela Lei no 2.521/11 determina claramente que quando mais de uma 
infração for atribuida ao sujeito passivo, as exigências somente podem ser 
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formuladas no mesmo auto de infração, desde que apurada pelo mesmo tipo de 
levantamento fiscal veja: 

 
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)  

 
A determinação do dispositivo legal acima tem natureza definitiva e 

taxativa uma vez que restringiu a forma de formular a exigência tributária, sendo 
assim, resta clara a nulidade do auto de infração por cerceamento de defesa, uma 
vez que o mesmo contempla cinco infrações apuradas em levantamentos diversos, 
conforme já esclarecido acima. 

 
Desta forma, está correta a decisão de primeira instância que julgou nulo 

o presente auto de infração, pois restou configurado o descumprimento do 
mandamento previsto no § 2o, do art. 35, da Lei no 1.288/01, com redação dada pela 
Lei no 2.521/11, caracterizando o cerceamento de defesa e uma vez constatado que 
ocorreu o descumprimento do referido mandamento não resta alternativa, senão a 
aplicação da literalidade da norma insculpida no art. 28, inciso II, da Lei no 
1.288/2001:  

 
Art. 28. É nulo o ato praticado: 
  
II – com cerceamento de defesa; 

 
E neste mesmo sentido, é o remansoso entendimento do Conselho de 

Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins, senão vejamos:  

ACÓRDÃO No: 008/2014 

EMENTA:  

ICMS. INFRAÇÕES APURADAS POR DIVERSOS TIPOS DE 
LEVANTAMENTOS FISCAIS. EXIGÊNCIAS FORMULADAS NUM 
SÓ AUTO DE INFRAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. NULIDADE. 
PRECEDENTES - O descumprimento dos requisitos previstos no § 
2º do art. 35, da Lei 1.288/01, com redação da Lei 2.521/2011, 
acarreta a nulidade do auto de infração sem julgamento de mérito e, 
de acordo com o caso concreto, é facultada a adoção do 
procedimento previsto no art. 54-A da Lei 1.288/2001. 

ACÓRDÃO No 032/2015  
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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. 
 

Portanto, decido pela manutenção da decisão de primeira instância, que 
julgou nulo o presente auto de infração, com fundamento no inciso II, do art. 28, da 
Lei no 1.288/2001, extinguindo-se a presente reclamação tributária sem julgamento 
de mérito.  

 
É como voto. 
 

 
DECISÃO 
 
 

O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 
processo, decidiu, por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de 
primeira instância, que julgou nulo o auto de infração no 2014/000416, e julgar 
extinto o processo sem julgamento de mérito. O representante fazendário Hyun Suk 
Lee fez sustentação oral pela Fazenda Pública Estadual e sugere o refazimento dos 
trabalhos de auditoria conforme prevê o Regimento Interno. Participaram da sessão 
de julgamento os conselheiros Felipe Falcão de Lima, Rui José Diel, Ademar 
Andrade de Oliveira, Regina Alves Pinto, Osmar Dafante e Wagner Garcia de 
Souza. Presidiu a sessão de julgamento aos dezenove dias do mês de julho de 
2016, o conselheiro João Alberto Barbosa Dias. 
 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 13 dias do mês de dezembro de 2016. 
 

 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 

 
Felipe Falcão de Lima  

Conselheiro relator 
 


