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ACÓRDÃO No: 108/2017 
PROCESSO No: 2014/6830/500508 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2014/001479 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.633 
INTERESSADO: HELENA NOMURA KITAGAWA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.080.541-4 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 

 
 
MULTA FORMAL. OMISSÃO DE ENTRADAS E SAÍDAS. 

CERCEAMENTO A DEFESA. NULIDADE – É nulo o auto de infração que não 
individualiza as infrações, caracterizando o cerceamento a defesa.  

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário contra o 
contribuinte qualificado na peça inaugural, referente às cobranças de Multas Formais 
por constatação de omissões de entradas e saídas de gado bovino no exercício de 
2010, totalizando o valor de R$ 9.989,37, conforme auto de infração (fls.02/03). 

 
Foram anexados aos autos, intimação e AR de envio para apresentação 

de documentos, Intimação e AR de envio de intimação para recolhimento dos 
débitos apurados; Levantamentos Quantitativo de Bovinos -  Conclusão, Resumo da 
Movimentação de Rebanho e Inventário de Gado, Levantamentos Quantitativo de 
Bovinos, Relação de Notas Fiscais de Entradas, Relação de Notas Fiscais de 
Transferências Recebidas, Relação de Notas Fiscais de Saídas, Relação de Notas 
Fiscais de Transferências Remetidas, DANFES e Relação de Notas Fiscais Avulsas 
Entradas e Saídas e documento procuratório (fls. 04/120). 

 
A autuada foi intimada do auto de infração por ciência direta (fls.03) 

apresentando impugnação tempestiva acompanhada de documento arguindo: 
 
Preliminar de nulidade do presente auto de infração por cerceamento ao 

direito de defesa, por ausência dos documentos comprobatórios, com fundamento 
no inciso IV, do art. 35, da Lei 1.288/2001 e por falta de individualização das 
infrações, com fundamento no § 2o, do art. 35, da Lei 1.288/2001; 

 
Em suas razões de mérito alega que o levantamento utilizado pelo 

autuante contém falhas; que o art. 3o da Portaria SEFAZ no 801/09 e o Manual de 
Auditoria não foi observado; que não consta do levantamento fiscal a evolução do 
rebanho; cita diversos julgados do Conselho de Contribuintes deste Estado, 
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anteriores a 2009 e por fim pede que sejam acolhidas as preliminares de nulidade ou 
no mérito seja julgado pela improcedência do presente auto de infração e o processo 
foi remetido para julgamento (fls.121/133). 

 
A impugnação ao auto de infração é tempestiva e foi apresentada pelo 

próprio sujeito passivo, nos termos do caput do art. 20 da Lei 1.288/2001, com 
redação dada pela Lei no 2.521/2011. 

 
Os prazos processuais foram cumpridos de acordo com o que preceitua o 

art. 26 da Lei 1.288/2001, com redação dada pela Lei 2.598/2012. 
 
A penalidade sugerida no campo 4.15 do auto de infração é a prevista na 

alínea “b”, do inciso III, do art. 50, da Lei 1.287/2001, com redação dada pela Lei 
2.253/2009.  

 
O sujeito passivo arguiu preliminar de nulidade do presente auto de 

infração por cerceamento ao direito de defesa, primeiro por ausência dos 
documentos comprobatórios, com fundamento no inciso IV, do art. 35, da Lei 
1.288/2001 e segundo por falta de individualização das infrações, com fundamento 
no § 2o, do art. 35, da Lei 1.288/2001.  

 
Em virtude do exposto não foi analisado o mérito deste contencioso e a 

preliminar de nulidade por ausência dos documentos comprobatórios, com 
fundamento no inciso IV, do art. 35, da Lei 1.288/2001 e acolhendo a preliminar de 
nulidade por cerceamento de defesa com fundamento no § 2o, do art. 35, da Lei 
1.288/2001, portanto a Julgadora de Primeira Instância julga pela NULIDADE, o auto 
de infração no 2014/001479 no valor de R$ 9.989,37 (nove mil novecentos e oitenta 
e nove reais, e trinta e sete centavos). 

 
A Representação Fazendária, concorda com a Decisão Singular, e pede 

pela sua manutenção na íntegra  
 

 
É o Relatório. 

 
 
VOTO 
 

 
A presente demanda trata-se de omissão de entradas e saídas de 

animais bovinos, apuradas no levantamento quantitativo do período de 01-01-2010 à 
31-12-2010, conforme levantamento fiscal constante na pauta fiscal vigente a época 
do fato gerador. 
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Vistos, lidos e analisados, e que o sujeito passivo está devidamente 
identificado no auto de infração, o recurso voluntário é tempestivo e apresentado 
pelo sujeito passivo, nos termos do artigo 20, caput da Lei nº 1.288/01 com redação 
dada pela Lei nº 2.521/11.  

 
A pretensão fiscal encontra respaldo no art. 41, § 1o e § 2o da Lei nº 

1.287/01, as mercadorias ou os serviços, em qualquer hipótese, deverão estar 
sempre acompanhados de documentos fiscais que comprovem a regularidade da 
operação ou da prestação; para os efeitos desta Lei são consideradas em situação 
fiscal irregular as mercadorias e os serviços desacompanhados de documentação 
fiscal exigida ou acobertados por documentos fiscais inidôneos, do auto de infração. 

 
Preliminar de nulidade do presente auto de infração por cerceamento ao 

direito de defesa por ausência dos documentos comprobatórios, com fundamento no 
inciso IV, do art. 35, da Lei no 1.288/01 e por falta de individualização das infrações, 
com fundamento no § 2o, do art. 35, da Lei no 1.288/01. 

 
Em suas razões de mérito alega que os levantamentos utilizados pelo 

autuante contem falhas; que o art. 3o da Portaria SEFAZ no 801/09 e o manual de 
auditoria não foi observado; que não consta do levantamento fiscal a evolução do 
rebanho. 

 
A legitimidade do lançamento contido no campo 4.11, se deu pela 

omissão de entradas e saídas, com implicações a imposição de multa formal, por 
descumprimento de obrigação acessória, as quais se encontram elencadas no Art. 
44, inciso II, da Lei 1.287/01, e presunção de saída de mercadoria desacobertada de 
nota fiscal.  

 
No presente caso, se verifica que ocorreram duas infrações, uma 

decorrente da omissão de entrada de bovinos e a outra decorrente da omissão de 
saída de bovinos, conforme podemos verificar do levantamento fiscal (fls. 08) e, no 
entanto o autuante preferiu descrevê-las juntamente no campo 4.1, o que não é 
permitido segundo o dispositivo legal abaixo transcrito. 

 
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 individualiz e 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)  
Redação Anterior: (1) Lei 1.288 de 28.12.01 
§ 2o Quando mais de uma infração for atribuída ao mesmo sujeito 
passivo ou responsável, as exigências poderão ser formuladas em 
um só instrumento, desde que alcance e individualiz e todas as 
infrações , tributos e exercícios. (grifo nosso). 
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Diante do exposto, conheço do recurso apresentado, e acompanho a 

decisão de Primeira Instância, e julgo pela NULIDADE o auto de infração nº 
2014/001479, sem análise de mérito. 

 
É como voto. 

 
 
DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 
presente processo, por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão 
de primeira instância, que julgou nulo o auto de infração no 2014/001479 e julgar 
extinto o processo sem julgamento de mérito. O Representante Fazendário João 
Alberto Barbosa Dias fez sustentação oral pela Fazenda Pública Estadual e pediu o 
refazimento dos trabalhos de auditoria, conforme prevê o Regimento Interno.  
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Osmar Defante, Ricardo 
Shiniti Konya, Kellen C. Soares Pedreira do Vale, Heverton Luiz de Siqueira Bueno, 
Josimar Júnior de Oliveira Pereira e Luiz Carlos da Silva Leal. Presidiu a sessão de 
julgamento aos cinco dias do mês de maio de 2017, o conselheiro Suzano Lino 
Marques. 

 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos vinte e nove dias do mês de junho de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques  
Presidente 

 
   
 

Osmar Defante  
Conselheiro relator 


