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ACÓRDÃO No: 045/2016 
PROCESSO No: 2015/6040/500863 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.492 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2015/000435 
INTERESSADO:  MARLEDES JOSE HILARIO 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUALN o:  29.055.473-0 
 
 

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. Procedimento adotado no 
julgamento conforme art. 54-A da Lei 1.288/2001, que trata dos atos repetitivos. 

 
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 constituiu crédito tributário através do auto 
de infração nº 2015/000435, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 
referente à multa formal decorrente da falta de escriturar nos livros próprios as 
operações de aquisições e saídas de mercadorias, falta de entrega dos livros fiscais 
de entradas e saídas, registro de apuração do ICMS e por deixar de recolher o ICMS 
no prazo legal. 

 
Foram anexados aos autos levantamentos básicos do ICMS, comparativo 

das saídas registradas com o documentário emitido, levantamento especial – 
comparativo de lançamentos contábeis e fiscais (DIFx GIAMx Registros de entradas 
e saídas), cópias livros fiscais, DIF’s, GIAM’s (fls.07/175). 

 
A autuada foi intimada do auto de infração por via postal (fls.176/177), 

apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações 
(fls.178/189): Cerceamento de defesa, motivada pela forma que o autor do 
procedimento descreve a infração constatada por deixar de escriturar nos livros 
próprios as operações de aquisições de mercadorias utilizando para isso os 
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documentos como DIF, GIAM e livros fiscais, no entanto, não especificou quais 
foram as notas fiscais que não foram escrituradas, não proporcionando nenhuma 
chance de defesa ao contribuinte. 
 

O julgador de primeira instância em sentença proferida as fls. 191/194 
aduz; 

 
Preliminarmente, contrariando o disposto no art. 35, inciso I, alínea “c” e 

da Lei nº 1.288/01, o auto de infração deverá conter no mímino a descrição clara, 
precisa e resumida do fato e parágrafo segundo do mesmo dispositivo, “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”. 

 
Neste caso, o autor do procedimento se confunde e não identifica de 

forma clara e precisa a infração constatada, não apresenta nenhuma indicação, 
informações e/ou referência da documentação fiscal que deu origem a reclamação 
tributária e além do mais descumpre o parágrafo segundo do artigo 35 da Lei 
1.288/01 com redação dada pela Lei nº 2.521/11. 

 
O contribuinte tem razão quando afirma que o autor do procedimento 

descreve a infração supostamente constatada quando deixou de escriturar nos livros 
próprios as operações de aquisições de mercadorias, utilizando para isso os 
documentos como DIF, GIAM e livros fiscais, no entanto não especificou quais foram 
as notas fiscais que não foram escrituradas, não proporcionando nenhuma chance 
de defesa a impugnante. 
 

Portanto, entendo que está caracterizada a nulidade do auto de infração 
por cerceamento de defesa do contribuinte conforme estabelece o art. 28, inciso II 
da Lei nº 1.288/01 e por ter o autuante formulado em um só instrumento várias 
infrações apurados em vários tipos de levantamentos fiscais,  uma vez que faltam os 
documentos comprobatórios dos fatos.  

 
Diante do exposto, julgou NULO sem análise de mérito o auto de infração 

nº 2015/000435: 
 
A Representação Fazendária em Reexame necessário as fls.196/198 

Acatou os argumentos feitos pelo Julgador de Primeira Instancia. Enfatizando o que 
dispõe o Art. 29 da Lei 1.288/01 sobre a declaração de nulidade de ofício, haja vista 
ter o autuante deixado de observar o Art. 35 Inc. I alínea “c” e § 2º da Lei 1.288/01.  
 

Ressaltando ainda que o campo 14.11 seja considerado como 
definitivamente julgado, estando os demais campos sujeitos ao duplo grau de 
jurisdição, produzindo efeitos somente depois de confirmado pelo COCRE. 
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Manifestou-se pela confirmação da decisão da sentença proferida pelo 

Julgador Singular em decidiu pela Nulidade do Auto de Infração.  
 
 
É o relatório. 

 
 
VOTO 
 
 

A presente lide configura-se na autuação referente à multa formal 
decorrente da falta de escriturar nos livros próprios as operações de aquisições e 
saídas de mercadorias, falta de entrega dos livros fiscais de entradas e saídas, 
registro de apuração do ICMS e por deixar de recolher o ICMS no prazo legal. 

 
Neste caso, o autor do procedimento se confunde e não identifica de 

forma clara e precisa a infração constatada, não apresenta nenhuma indicação, 
informações e/ou referencia a documentação fiscal que deu origem a reclamação 
tributária e além do mais descumpre o parágrafo segundo do artigo 35 da Lei 
1.288/01 com redação dada pela 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. 

 
Preliminarmente, o diploma legal que deu sustentação e direcionou a 

tomada de decisão do julgador singular foi o art. 35, inciso IV, e § 2º da Lei 
1.288/2001, que assim prescreve. 

 
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. 
 
§ 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). (Grifo nosso) 
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Os levantamentos fiscais apresentados pelo autor, além de descumprir os 
ditames do artigo acima transcrito, não apresentam informações suficientes para a 
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. 

 
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 2015/000435, e julgar 
extinto o processo sem julgamento de mérito. 

 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
que julgou nulo o auto de infração no 2015/000435 e extinto o processo sem 
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julgamento de mérito. O representante fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno 
fez sustentação oral pela Fazenda Pública e solicitou o refazimento dos trabalhos de 
auditoria conforme prevê o Regimento Interno. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros José Wagner Pio de Santana, Guilherme Trindade Meira 
Costa, José Cândido de Moraes, Felipe Falcão de Lima, João Alberto Barbosa Dias 
e Paloma Arruda Ferreira Pincinato.  Presidiu a sessão de julgamento aos 13 dias do 
mês de abril de 2016, o conselheiro Suzano Lino Marques 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos dezesseis dias do mês de maio de 2016. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

José Wagner Pio de Santana 
Conselheiro relator 

 


