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ACÓRDÃO No:   224/2017 
PROCESSO No:   2015/6010/500638 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.671 
AUTO DE INFRAÇÃO No:   2015/002152 
INTERESSADO:  PALMAS GSEC DISTRIBUIDORA DE CIGARROS 

LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  29.394.256-0 
REQUERENTE:   FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 

 
MULTA FORMAL. FALTA DE TRANSMISSÃO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL 

DIGITAL. VÁRIOS EXERCÍCIOS NO MESMO CONTEXTO. CERCEAMENTO A DEFESA. 
NULIDADE - É nula a reclamação tributária que não individualiza as infrações por exercício, 
caracterizando o cerceamento a defesa previsto no art. 28, inciso II, da Lei 1.288/2001, pela 
inobservância dos requisitos previstos no art. 35, § 2º do mesmo diploma legal. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário contra o 
contribuinte qualificado na peça inaugural, através do auto de infração no 
2015/002152, exigindo multa formal pela falta de transmissão da Escrituração Fiscal 
Digital dos meses de março, abril e dezembro de 2012, outubro e novembro de 
2013, março, junho, julho, agosto, outubro e dezembro de 2014 e janeiro, março, 
abril e maio de 2015, totalizando 60 arquivos. 

 
Foi anexado aos autos relatório de arquivos (fls. 04/05). 

 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal (fls. 08), 

apresentando impugnação às fls. 09/12, com as seguintes alegações: 
 
Preliminarmente, que desde a exigibilidade da apresentação da 

escrituração fiscal por meio digital vem tentando implantar os sistemas necessários e 
qualificação dos operantes e sempre tem esbarrado em problemas técnicos e na 
falta de mão de obra qualificada para o perfeito funcionamento dos sistemas; que o 
auto de infração é nulo por infringir os arts. 106 e 113 do CTN; que o auto de 
infração foi embasado no levantamento comparativo das saídas registradas com 
documentário emitido, sem os documentos de fato; que houve insegurança na 
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determinação da infração; no mérito, que o ICMS é cobrado antecipadamente por 
serem produtos sujeitos à substituição tributária. 

 
O Julgador de Primeira Instância devolveu o processo ao autuante (fls. 

18) para revisão do lançamento. O autor do procedimento, em manifestação às fls. 
17/18, entende que a aplicação da penalidade é por arquivo e por período de 
apuração, ou seja, leva-se em consideração o número de arquivos (4 por mês) e o 
período infringido (15 meses). 

 
Encaminhado para julgamento, foi lavrada Sentença às fls. 20/22 

decidindo pela procedência em parte do auto de infração, com fundamento no fato 
de que a penalidade imposta é pela não entrega do arquivo da escrituração fiscal 
digital que inclui registro de entrada, saída e apuração do ICMS, totalizando 15 
meses de apuração. 

 
Em razão da decisão desfavorável à Fazenda Pública, os autos foram 

remetidos à Representação Fazendária, em reexame necessário, que se manifestou 
pela reforma da decisão de primeira instância para que seja julgado nulo o auto de 
infração, tendo em vista que aqui se têm um só instrumento para exigir sanções 
referentes ao descumprimento da entrega da Escrituração Fiscal Digital de quatro 
exercícios, o que contraria o disposto no art. 35, § 2º da Lei nº 1.288/01 (fls. 23/25). 

 
Notificado da sentença e do parecer da REFAZ por via postal (fls. 29), o 

sujeito passivo não se manifestou. 
 
É o relatório. 

 
 
VOTO  
 

 
O auto de infração em análise refere-se à multa formal pela falta de 

transmissão dos arquivos da Escrituração Fiscal Digital de vários meses relativos 
aos exercícios de 2012 a 2015. 

 
O autor do procedimento lançou, em um só contexto, todas as infrações, 

sem separá-las por exercícios, conforme determina a legislação tributária. A Lei nº 
1.288/01 dispõe que: 

 
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, 
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as infrações e os exercícios , apurados pelo mesmo tipo de 
levantamento fiscal. (Redação dada pela Lei 2.521, de 10.11.11) 
(grifo nosso) 

 
A falta dos requisitos mínimos elencados nos dispositivo legal acima 

descrito causa cerceamento de defesa e a consequente nulidade do lançamento. 
 
Desta forma, voto pela reforma da sentença de primeira instância, 

pedindo a nulidade do auto de infração nº 2015/002152. 
 
 
DECISÃO 

 
 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 

processo, decidiu, por unanimidade, em reexame necessário, reformar a decisão de 
primeira instância, para julgar nula a reclamação tributária constante do auto de 
infração no 2015/002152 e extinto o processo sem análise de mérito. O 
representante fazendário Rui José Diel 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 Denise 
Baiochi Alves, Osmar Defante, Ricardo Shiniti Konya, Kellen C. Soares Pedreira do 
Vale, Heverton Luiz de Siqueira Bueno e Josimar Júnior de Oliveira Pereira. Presidiu 
a sessão de julgamento aos vinte e três dias do mês de novembro de 2017, o 
conselheiro Suzano Lino Marques. 
 
 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, em Palmas – To, aos 07 dias do mês de dezembro de 2017. 
 
 

 
Suzano Lino Marques 

Presidente 
 
 

 
Denise Baiochi Alves 

Conselheira Relatora Suplente 


