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ACORDÃO No:                 

 
045/2017 

PROCESSO No:  2011/6040/502963 
AUTO DE INFRAÇÃO No:  2011/002023 
RECURSO VOLUNTÁRIO No:  8.045 
RECORRENTE: PALMED – PALMAS MEDICAMENTOS LTDA EPP 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.070.290-9 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 

 
MULTA FORMAL. DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO. TIPIFICAÇÃO 

INCORRETA. ERRO NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO. NULIDADE – É nulo o 
auto de infração quando não tipifica corretamente a infração configurando erro na 
determinação da infração. 

 
 

RELATÓRIO 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
de infração no 2011/002023, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 
referente a multa formal pela apresentação da escrituração fiscal digital zerada e em 
desacordo com as GIAM's correspondentes ao respectivo período, no valor de R$ 
15.200,00, conforme auto de infração (fls. 02/03). 

 
Foram anexados aos autos, solicitação para envio do auto de infração por 

AR, registros de entradas, saídas, apuração do ICMS operações próprias e 
substituição tributária e relatórios de GIAM (fls. 04/84). 

 
O contribuinte foi intimado do auto de infração por via postal, 

apresentando impugnação tempestiva acompanhada de documentos, alegando que 
o SPED fiscal e GIAM são duas instituições distintas; que a primeira consiste em 
escrituração fiscal digital e a outra, uma obrigação acessória informada pelo 
contribuinte ao fisco estadual; que a GIAM pode ser examinada pelo fisco sem aviso 
prévio pois trata-se de uma informação enviada eletronicamente ao estado para que 
faça uso quando julgar conveniente, no entanto, o SPED fiscal compreende em 
livros fiscais, os mesmos outrora manuscritos, sem nenhuma diferença, enviados 
eletronicamente; que o auditor emitiu o auto de infração sem antes comunicar ao 
contribuinte que iria fiscalizar os livros fiscais; que o agente fiscalizador não pode 
agir à revelia da lei, ou seja, não pode mudar o rito processual; que todos os 
impostos mencionados na GIAM foram recolhidos e a escrituração digital, entregue 
sem informação, foi devidamente retificada posteriormente, não causando nenhum 
prejuízo ao fisco e o processo foi remetido para julgamento (fls. 85/129). 
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Proferida a decisão de primeira instância que decidiu pela procedência do 
auto de infração, esta foi submetida à representação fazendária que se manifestou 
pela confirmação da decisão de primeira instância recomendando a nulidade do auto 
de infração (fls. 130/132). 

 
O sujeito passivo foi intimado por via postal da decisão e apresentou 

recurso voluntário argüindo preliminar de nulidade por ausência de intimação para o 
inicio do procedimento de fiscalização e em suas razões de mérito discorda da 
tipificação indicada, vez que entregou os arquivos e que a penalidade sugerida 
também não se aplica neste caso, vez que esta não trata de entrega de arquivos 
zerados e em desacordo com as GIAM's e ao final pede a reforma da decisão para 
julgar nulo ou improcedente o presente auto de infração (fls. 133/146).  

 
Por sua vez, a representação fazendária primeiro requereu providências 

de documentos e diligência que foram cumpridas pelo autuante, conforme 
manifestação e documentos juntados (fls. 147/160). 

 
 O sujeito passivo foi intimado por via postal da documentação juntada e 

não se manifestou, sendo lavrado termo de inocorrência de manifestação e o 
processo retornou a representação fazendária que novamente requereu 
providências que foram informadas e apresentadas pelo autor do lançamento (fls. 
161/186).  

Remetido novamente o processo a representação fazendária, esta se 
manifestou recomendando que seja acolhida a preliminar de nulidade e que sendo 
esta superada, seja no mérito julgado procedente o auto de infração, confirmando a 
decisão de primeira instância e o processo foi remetido para julgamento (fls. 
187/194). 

 
É o Relatório. 
 

VOTO 
 

 
A presente demanda contempla exigência tributária referente a exigência 

de multa formal decorrente da apresentação da escrituração fiscal digital zerada e 
em desacordo com as GIAM's correspondentes ao respectivo período, no valor de 
R$ 15.200,00, conforme auto de infração (fls. 02/03). 

 
Visto, analisado e discutido os presentes autos, é válido destacar que 

todos os requisitos mínimos e necessários na lavratura do auto de infração estão 
previstos no art. 35 da Lei no 1.288/01, com as alterações dadas pela Lei no 2.521/11 
e devem obrigatoriamente serem observados, sob pena de caracterizar cerceamento 
de defesa e conseqüentemente a nulidade do auto de infração. 

 
A preliminar de nulidade argüida pelo sujeito passivo por cerceamento de 

defesa, tendo em vista a ausência de intimação para o inicio do procedimento de 
fiscalização, não deve ser acolhida, uma vez que no presente caso, não se trata de 
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auditoria e sim de simples verificação do cumprimento de obrigações acessórias 
reativas a transmissão da escrituração fiscal digital no próprio sistema da Secretaria 
da Fazenda. Desta forma rejeito a preliminar argüida. 

Por outro lado, analisando ainda os requisitos necessários para lavratura 
do presente auto de infração e dispostos no art. 35, da Lei no 1.288/01, com suas 
alterações, nota-se que a tipificação da infração indicada no campo 4.13 do presente 
auto de infração, não tipifica corretamente o ilícito fiscal, vejamos: 

 
Art. 46. Constitui infração toda ação ou omissão do contribuinte, 
responsável ou intermediário de negócios que importe em 
inobservância de normas tributárias, especialmente das contidas nos 
arts. 44 e 45. 
§ 1o Quem, de qualquer modo, concorra para a infração por ela se 
responsabiliza, na medida da sua participação. 
 
§ 2o A responsabilidade por infração às normas do ICMS independe 
da intenção do contribuinte, responsável ou intermediário de 
negócios, e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos da ação 
ou omissão. 
 
Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável: 
V - entregar ou apresentar ao Fisco, na forma e nos prazos 
normativos: (Redação dada pela Lei 2.549 de 22.12.11). 
 
a) livros, papéis, guias e documentos, inclusive de informação, 
exigidos conforme a norma; (Redação dada pela Lei 2.549 de 
22.12.11). 
b) arquivos, registros e sistemas aplicativos em meios magnético, 
óptico, eletrônico, digital ou similar; (Redação dada pela Lei 2.549 de 
22.12.11). 
 

O art. 46 da Lei no 1.287/01 além de não ser dispositivo legal infracional, 
apenas define o que é infração e a quem é atribuída à responsabilidade por infração. 
Por outro lado, indica as alíneas “a” e “b”, ambas do inciso V, do art. 44, da Lei no 
1.287/01, com redação dada pela Lei no 2.253/09 para tipificar o ilícito fiscal, no 
entanto se observarmos no campo 4.1 descreve que o sujeito passivo apresentou os 
registros fiscais de Entradas, Saídas e Apuração do ICMS – Operações Próprias e 
Apuração do ICMS – Substituição Tributária no período de 2010 a julho 2011 sem 
informações em desacordo com as GIAM’S, portanto se constata que a descrição da 
infração não tem consonância com a tipificação da infração indicada no campo 4.13 
e não tipifica corretamente a infração.  

 
Desta forma, é evidente que o autor do lançamento descumpriu o 

requisito previsto na alínea “d”, do inciso I, art. 35, da Lei no 1.288/01, pois este 
determina que o auto de infração deve conter o dispositivo legal infringido, vejamos: 

 
Art. 35. O Auto de Infração: 
 
I - formaliza a exigência do crédito tributário e contém, no mínimo: 
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d) o dispositivo legal infringido;  
 

Além disso, não basta apenas que indique o dispositivo legal, é 
necessário que o mesmo tipifique corretamente a infração e a sua inobservância 
afronta o dispositivo que trata da nulidade dos atos processuais por erro na 
determinação da infração, preconizado no inciso IV, do art. 28, da Lei no 1.288/01, 
com redação dada pela Lei no 3.018/15: 

 
Art. 28. É nulo o ato praticado: 
  
IV – com erro na determinação da infração. (Redação dada pela Lei 
3.018 de 30.09.15). 

  
Desta forma, diferentemente da decisão de primeira instância que decidiu 

pela procedência do presente auto de infração, julgo pela nulidade do presente auto 
de infração por descumprimento de requisito previsto no art. 35, da Lei no 1.288/01 e 
uma vez constatado vício dessa natureza não resta alternativa, senão a aplicação da 
literalidade da norma insculpida no art. 28, inciso IV, da Lei no 1.288/2001, com 
redação dada pela Lei no 3.018/01.  

 
Diante do exposto, decido pela nulidade do presente auto de infração, 

com fundamento no inciso IV, do art. 28, da Lei no 1.288/2001, com redação dada 
pela Lei no 3.018/01, extinguindo-se a reclamação tributária sem julgamento de 
mérito, no valor de R$ 15.200,00 (quinze mil seiscentos e duzentos reais) – campo 
4.11. 

 
É como voto. 
 

 
DECISÃO 
 
 

O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 
processo, decidiu, por unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de 
infração por cerceamento a defesa e, por unanimidade, acolher a preliminar de 
nulidade do auto de infração no 2011/002023 por erro na determinação da infração, 
conforme art. 28, inciso IV, da Lei no 1.288/2001, com redação dada pela Lei no 
3.018/15 e julgar extinto o processo sem 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 João 
Alberto Barbosa Dias, José Cândido de Morais, Islan Nazareno Athaide de Amaral, 
Rui José Diel e Felipe Falcão de Lima. Presidiu a sessão de julgamento aos seis 
dias do mês de outubro de 2016, o conselheiro Suzano Lino Marques. 
 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, em Palmas, TO, aos quinze dias do mês de fevereiro de 2017. 
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Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 

João Alberto Barbosa Dias 
Conselheiro Relator 


