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ACORDÃO No    156/2016 
PROCESSO No: 2013/6830/500393 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/003353 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.326 
RECORRENTE: ESPÓLIO DE FRANCISCO PEDRO RIBEIRO 

NETO 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.075.230-2 

 
 

 
EMENTA 
 

 
ICMS. MULTA FORMAL POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 

ACESSÓRIA. LEVANTAMENTO ESPECÍFICO DO QUANTITATIVO DE BOVINOS. 
OMISSÃO DE ENTRADAS E OMISSÃO DE SAÍDAS. NULIDADE. É nulo o auto de 
infração, por cerceamento à defesa, por não exibir clareza e correlação do histórico 
com a infração, decorrente da omissão de entradas e omissão de saídas, descritos 
em um mesmo contexto.    
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário contra o 
contribuinte qualificado na peça inaugural, referente à multa formal pela falta de 
emissão de documentos fiscais nas operações com gado bovino. 
 

Foram anexados aos autos avisos de recebimento, intimações, protocolo, 
levantamento quantitativo de bovinos, notas fiscais avulsas e relatórios de GTA’s 
emitidas e de notas fiscais avulsas (fls. 05/40). 
 

A autuada foi intimada por via postal (fls. 41), apresentando impugnação, 
tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 42/52): 

 
Que uma das atribuições do fisco é orientar o contribuinte para que este 

não venha a praticar ilícitos fiscais; que como se explica a autuação de um produtor 
rural por falta de emissão de documentos fiscais que sequer tem bloco de notas; que 
a descrição da infração é obscura e confusa;  que a base de cálculo não está 
individualizada; que não se sabe qual o valor das entradas e qual o valor das saídas; 
que não foram anexadas as notas fiscais originais com as assinaturas do emitente; 
que não foi utilizado o levantamento específico instituído no Manual de Auditoria; 
que como o agente do fisco evoluiu o rebanho se não há um só produtor rural que 
realizada as anotações de nascimentos, mudança de era, mortes e consumo. 
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Fez juntada de escritura de inventário e partilha (fls. 53/56). 
 
O processo foi devolvido ao autor do procedimento (fls. 58) que 

apresentou manifestação às fls. 59/69 e lavrou termo de aditamento às fls. 70/71 
retificando o contexto descrito no campo 4.1 do auto de infração. 

 
O contribuinte foi intimado do aditivo por ciência direta (fls. 72), 

comparecendo ao processo alegando (fls. 73/75): 
 
Que a Portaria nº 801/09 determina a individualização por auto de 

infração, ou seja, omissão de entradas em um contexto e omissão de saídas em 
outro contexto; que o art. 35, § 2º da Lei nº 1.288/01 estabelece que 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. 

 
Diante das evidências, a julgadora de primeira instância conhece da 

impugnação, nega-lhe provimento e julga procedente o auto de infração no 
2013/003353, condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário 
elencado no contexto 4.11, mais acréscimos legais. 

 
Intimado da decisão de primeira instância, apresenta o sujeito passivo, 

recurso voluntário tempestivo, onde em preliminar, suscita a nulidade do auto de 
infração conforme art. 28 da Lei 1.288/2001, por não conter todos os demonstrativos 
do crédito tributário e os documentos comprobatórios dos fatos em que se 
fundamentar, previsto no art. 35, inciso IV da mesma Lei. 

 
Trazendo ainda, em questão de mérito, as mesmas argumentações 

verificadas em sede de impugnação, já amplamente combatido pela julgadora 
singular. 

 
O Representante da Fazenda Pública Estadual, em suas considerações, 

recomenda a confirmação da decisão prolatada em sentença de primeira instância. 
 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
A presente demanda tributária, decorre da omissão de entradas e 

omissão de saídas de bovinos, no período compreendido entre 01.01.2010 a 
31.12.2010, constatado por meio de levantamento específico de quantitativo de 
bovinos em um só contexto do auto de infração 2013/003353. 
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O dispositivo legal que estabelece que as exigências podem ser 

formuladas em um só instrumento desde que alcance e individualize todos os 
tributos, bem como  as infrações e os exercícios, apurados pelo mesmo tipo de 
levantamento fiscal,está descrito no art 35, § 2º de Lei no 1.287/2001, a seguir: 

 
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. 
 
§ 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 todos os tributos, as infrações e 
os exercícios apurados pelo mesmo tipo de levantamento fiscal. 

 
Um só instrumento se trata de um auto de infração com o mesmo 

levantamento fiscal, porém em contextos distintos. Porém o que se verifica neste 
caso é que no mesmo contexto está descrito duas situações diferentes, omissão de 
entradas e omissão de saídas. Denota-se que a descrição está confusa e causa 
cerceamento à defesa, preconizado no art. 28 da Lei no 1.288/2001, a seguir:  

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

 
Pose se constatar que o auto contém duas infrações distintas, o inciso III 

do art. 44 e inciso III do art. 45, ambos da Lei no 1.287/2001. Portanto, entendo que 
o auto de infração, além de ferir o disposto no art. 35, § 2º da Lei nº 1.288/01, em 
virtude do autuante não separar as omissões de entradas das omissões de saídas, 
está caracterizado ainda pela falta de clareza na descrição da infração e sua 
correlação com o histórico descrito. 

 
Diante do exposto, conheço da impugnação apresentada, dou-lhe 

provimento e julgo NULO o auto de infração nº 2013/003353, sem análise de mérito, 
por cerceamento à defesa do sujeito passivo.  
 
 
DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do auto de infração por cerceamento 
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à defesa, por falta de clareza e correlação do histórico com a infração, arguida pelo 
conselheiro relator e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. O Senhor 
Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública 
Estadual e sugeriu o refazimento dos trabalhos de auditoria, conforme prevê o 
Regimento Interno. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João 
Alberto Barbosa Dias, Osmar Defante, Ademar Andrade de Oliveira, Rui José Diel e 
Felipe Falcão de Lima. Presidiu a sessão de julgamento aos oito dias do mês de 
novembro de 2016, o conselheiro José Wagner Pio de Santana. 
 

Plenário do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, Palmas – TO, 
aos 19 dias do mês de dezembro de 2016. 

 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

João Alberto Barbosa Dias 
Conselheiro Relator 


