
Publicado no Diário Oficial de nº 4.794 de 26 de janeiro de 2017 

 
                                                                                 Contencioso Administrativo-Tributário 

 
Pág1/4 

 
Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-908  

Tel: +55 63 3218 1240 | 3218 1202 – Fax: +55 63 3218 1291 - www.sefaz.to.gov.br 
 

 
 
ACÓRDÃO No 

 
 
010/2017 

PROCESSO No: 2013/6040/504343 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/003169 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.550 
INTERESSADO: 
 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 

J D L DISTRIBUIDORA DE PERFUMES E 
COSMÉTICOS LTDA 
29.412.628-7 

RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. INFRAÇÕES APURADAS POR DIVERSOS TIPOS DE 
LEVANTAMENTOS FISCAIS. EXIGÊNCIAS FORMULADAS EM UM 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.  
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário contra o 
contribuinte qualificado na peça inaugural, referente à falta de recolhimento do ICMS 
Substituição Tributária e Diferencial de Alíquota. 

 
Foram anexados aos autos levantamentos do diferencial de alíquota e 

substituição tributária, intimação, Termo de Acordo de Regime Especial nº 2.129/09 
e documentos auxiliares de notas fiscais eletrônicas (fls. 06/319). 

 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por edital (fls. 322), para 

apresentar impugnação ou pagar o crédito tributário reclamado, não comparecendo 
ao processo, incorrendo em revelia. 

 
Em Sentença Revisional Declaratória é proferida a decisão do julgador de 

primeira instância, em que declara a revelia do sujeito passivo e julga nulo o auto de 
infração no 2013/003169, submetendo a este Conselho a sua decisão referente aos 
campos 4, 6, 7, 8 e 9 do referido auto de infração. 

 
É o relatório. 
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VOTO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual reclamou o crédito tributário, referente a falta 
de recolhimento do ICMS devido por substituição tributária e relativamente ao ICMS 
Diferencial de Alíquota, indicados nos campos 4.1 a 11.1 do auto de infração em 
epígrafe. 

 
Em análise aos autos, constata-se que ao sujeito passivo está sendo 

imputada a prática de diversas infrações à Legislação Tributária Estadual. 
 
O art. 35, da Lei 1.288/01, estabelece os principais requisitos a serem 

observados para validade do auto de infração e um deles, é a vedação da 
formulação de vários créditos tributários apurados em diversos tipos de 
levantamentos fiscais, num só auto de infração, conforme preceitua o § 2o, do art. 
35, da Lei 1.288/2001, com redação da Lei 2.521/2011, a seguir: 

 
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). 

 
Se observarmos, o presente auto de infração foi lavrado em 05/12/2013 já 

na vigência da Lei 2.521, de 10/11/2011, publicada em 17/11/2011, que passou a 
permitir que os créditos tributários possam ser formulados em um só instrumento, 
desde que alcancem e individualizem todos os tributos, as infrações e os exercícios, 
apurados pelo mesmo tipo de levantamento fiscal, sendo assim, o mesmo não 
poderia conter exigências tributárias originárias de várias infrações, apuradas em 
levantamentos fiscais distintos. 

 
Portanto, concluo que o procedimento adotado pelo autor do lançamento, 

contraria o que dispõe o § 2o, do art. 35, da Lei 1.288/2001, com redação da Lei 
2.521/2011, padecendo desta forma o auto de infração de um dos elementos 
essenciais para a sua validade, não devendo este prevalecer, por ser passível de 
nulidade. 

 
Demandas semelhantes já foram julgados por este Conselho, sendo 

ratificado sua nulidade como se vê o ACÓRDÃO NO 004/2015: 
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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. 

 
Deste modo, entendo que está caracterizada a nulidade do auto de 

infração por estar em desacordo com os requisitos estabelecidos na legislação 
tributária estadual.  

 
Diante do exposto, decido pela NULIDADE dos créditos tributários, 

mantendo a sentença prolatada em Primeira Instância, do auto de infração no 
2013/003169, nos valores em seus campos abaixo descrito: 

 
Campo 4.11 - no valor de R$ 28.616,00 (vinte e oito mil, seiscentos e 

dezesseis reais); 
 
Campo 5.11 - no valor de R$ 415,31 (quatrocentos e quinze reais e trinta 

e um centavos); 
 
Campo 6.11 - no valor de R$ 24.160,18 (vinte e quatro mil, cento e 

sessenta reais e dezoito centavos); 
 
Campo 7.11 - no valor de R$ 8.714,79 (oito mil, setecentos e catorze reais 

e setenta e nove centavos); 
 
Campo 8.11 - no valor de R$ 14.119,95 (catorze mil, cento e dezenove 

reais e noventa e cinco centavos); 
 
Campo 9.11 - no valor de R$ 8.136,63 (oito mil, cento e trinta e seis reais 

e sessenta e três centavos); 
 
Campo 10.11 - no valor de R$ 2.093,35 (dois mil, noventa e três reais e 

trinta e cinco centavos); 
 
Campo 11.11 - no valor de R$ 1.433,90 (um mil, quatrocentos e trinta e 

três reais e noventa centavos). 
 
 

DECISÃO 
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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 2013/003169 e extinto o processo sem análise 
de mérito. O Senhor Heverton Luiz de Siqueira Bueno 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 
João Alberto Barbosa Dias, Paloma Arruda Ferreira Pincinato, José Wagner Pio de 
Santana, Ademar Andrade de Oliveira, Rui José Diel e Felipe Falcão de Lima. 
Presidiu a sessão de julgamento aos cinco dias do mês de dezembro de 2016, o 
conselheiro Suzano Lino Marques. 
 

Plenário do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, em Palmas-
TO, aos 19 dias do mês de janeiro de 2017. 

 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

João Alberto Barbosa Dias 
Conselheiro Relator 

 
 
 


