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ACÓRDÃO No: 

 
218 /2017 

PROCESSO No: 2013/6040/504585 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/003314 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.542 
INTERESSADO:  TOCANTINS COMÉRCIO E IND. DE PRODUTOS 

RECICLAVEIS LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.416.702-1 
RECORRENTE:  FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA  
 
 

ICMS E MULTA FORMAL. AUTO DE INFRAÇÃO COM DIVERSOS 
TIPOS DE LEVANTAMENTOS FISCAIS. NULIDADE – É nulas as reclamações 
tributárias formulada por diversos tipos de levantamentos fiscais no mesmo auto de 
infração, infringindo o disposto no § 2o do art. 35, da Lei 1.288/2001, com redação da 
Lei 2.521/2011. 
 

 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário contra o 
contribuinte qualificado na peça inaugural, referente à multa formal pela falta de 
registro de notas fiscais de entradas e falta de recolhimento do ICMS Diferencial de 
Alíquota. 

 
Foram anexados aos autos levantamentos de notas fiscais de entradas 

sem registros e do diferencial de alíquota, relatórios de nota fiscal eletrônica 
autorizada, livros de registros de entradas e documentos auxiliares de notas fiscais 
eletrônicas (fls. 05/291). 

 
A autuada foi intimada do auto de infração por ciência direta, 

apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 
292/296): 

 
Que o auto de infração é composto de cinco campos e está embasado em 

levantamentos fiscais diversos, ou seja, levantamentos especiais e levantamento do 
ICMS Diferencial de Alíquota; que houve inobservância na lavratura do auto de 
infração de requisitos previstos no art. 35, § 2º da Lei nº 1.288/2001; que o autuante 
descumpriu a legislação tributária, dificultando a apresentação de defesa, 
ocasionando assim o cerceamento ao direito de defesa do sujeito passivo. 

 
Fez juntada de alteração contratual, carteira de identidade e auto de 

infração (fls. 297/309). 
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O sujeito passivo está devidamente identificado no auto de infração, a 

intimação é válida, a impugnação é tempestiva e apresentada pelo próprio 
contribuinte, nos termos do artigo 20, caput da Lei nº 1.288/01 com redação dada 
pela Lei no 2.521/11. 

 
A autuante identificada no campo 9 possui capacidade ativa para 

constituição do crédito tributário. 
 
Preliminarmente, as alegações da impugnante estão corretas, pois a Lei 

no 1.288/2001 com redação dada pela Lei no 2.521 de 10.11.2011 estabelece que: 
 

Art. 35. (...) 
 
§ 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) 

 
A presente autuação tem cinco exigências tributárias, tendo por base os 

levantamentos de notas fiscais de entradas sem registro e do diferencial de alíquota, 
fato que contraria o disposto no parágrafo acima descrito. 

 
Assim, entendo que razão assiste à autuada, estando caracterizada a 

nulidade do auto de infração por cerceamento ao direito de defesa do contribuinte, 
conforme estabelece o art. 28, inciso II da Lei nº 1.288/01.  

 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins 

decidiu: 
 

ACÓRDÃO Nº: 032/2015 - 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. 

 
Em virtude da nulidade, não foi analisado o mérito deste contencioso. 
 
Diante do exposto, a julgadora de conhece a impugnação apresentada, 

concedo-lhe provimento e julgando NULO sem análise de mérito o auto de infração 
no 2013/003314: 

 
Campo 4.11 - no valor de R$ 1.676,17 (um mil, seiscentos e setenta e seis 

reais e dezessete centavos); 
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Campo 5.11 - no valor de R$ 6.691,80 (seis mil, seiscentos e noventa e 
um reais e oitenta centavos); 

 
Campo 6.11 - no valor de R$ 1.000,87 (um mil reais e oitenta e sete 

centavos); 
Campo 7.11 - no valor de R$ 3.393,55 (três mil, trezentos e noventa e três 

reais e cinquenta e cinco centavos) e 
 
Campo 8.11 - no valor de R$ 18.218,71 (dezoito mil, duzentos e dezoito 

reais e setenta e um centavos). 
 
Notifique-se o contribuinte. 
 
Submeto a decisão dos campos 5 e 8 à apreciação do Conselho de 

Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins, nos termos dos artigos 56, 
inciso IV, alínea f e 58, parágrafo único da Lei nº 1.288/01 com redação dada pela 
Lei no 3.018/15. 

 
Por sua vez a Representação Fazendária recomenda a manutenção da 

decisão de primeira instância que julgou NULO o auto de infração e o processo 
retorna para julgamento. 

 
É o Relatório. 
 

 
VOTO 
 

 
O crédito tributário constituído contra o sujeito passivo identificado na 

inicial trata-se de multa formal por omissão do registro de notas fiscais de entradas e 
ICMS por diferencial de alíquotas, nos exercícios de 2011, 2012 e 2013. 

 
O auto de infração estar em desacordo com a legislação tributária, em 

relação ao Artigo 35,§ 2° da lei 1.288/2001.  
 

Art. 35. O Auto de Infração: 
 

§ 2º Quando mais de uma infração forem atribuídas 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) 

  

Neste caso ficou caracterizado cerceamento de direito de defesa previsto no artigo 
28 II, da leia acima mencionada, o Conselho de Contribuinte já tem decisão sobre 
o assunto  
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ACORDÃO 10/2017 
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. 

 
Desta forma voto pela nulidade do auto de infração pelos motivos acima 

expostos. 
  
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 

 
Certifico que na conformidade da ata da sessão ordinária hoje realizada, 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 nula as reclamações tributárias constante do auto de infração 
no 2013/003314. O Representante Fazendário Gaspar Maurício Mota de Macedo 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 Josimar Júnior de Oliveira Pereira, Luiz Carlos da Silva 
Leal, Osmar Defante, Paulo Robério Aguiar de Andrade, Kellen C. Soares Pedreira 
do Vale e Heverton Luiz de Siqueira Bueno. Presidiu a sessão de julgamento aos 
quatorzes dias do mês de setembro de 2017, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos trinta dias do mês de novembro de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques  
Presidente 

 

 

 

Josimar Junior de Oliveira Pereira 
Conselheiro Relator 


