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ACÓRDÃO No 057/2017 
PROCESSO No 2013/7380/500013  
AUTO DE INFRAÇÃO No 2013/000372 
REEXAME NECESSÁRIO No 3.546 
INTERESSADO: JOAQUIM DA CUNHA S/A E CASTRO  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.426.464-7 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 

EMENTA 
 
 

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. 
 
 

RELATÓRIO 
 

 
A Fazenda Pública Estadual, por meio da lavratura do auto de infração nº 

2013/000372 (fls. 02/03), constituiu crédito tributário contra o sujeito passivo 
qualificado na peça inicial. 

 
A exigência fiscal se refere à exigência de ICMS apurado por meio de dois 

tipos de levantamentos fiscais denominados de Levantamento Básico do ICMS e 
Levantamento Comparativo das Saídas Registradas com o Documentário Emitido, 
conforme indicado nos campos 4.1, 5.1, 6.1 e 7.1 do auto de infração. 

 
Foi anexado aos autos: cópia de nota fiscal de saída (fls. 04), cópias do 

livro registro de apuração do ICMS (fls. 05/07 e 84/157) e cópia do registro de saídas 
(fls. 08/83). 

 
O sujeito passivo, depois de intimado do auto de infração, por via postal 

(fls. 158/159), compareceu tempestivamente ao processo, nos termos do art. 20 da 
Lei 1.288/2001, alegando em sua impugnação (fls. 160/161), em síntese, o seguinte: 

 
1. O ICMS, reclamado no campo 4.1 do auto de infração, no valor de R$ 

800,00 (oitocentos reais), embora tenha sido apurado a menor, foi recolhido 
corretamente e feita a retificação da GIAM; 

 



Publicado no Diário Oficial de nº 4.820 de 07 março de 2017 
 
 
 

 

 

 

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                              Contencioso Administrativo-Tributário 

 

Pág2/6 
 

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 

 

2. Os ICMS reclamados nos campos 5.1 e 6.1 são de responsabilidade da 
empresa destinatária das mercadorias, uma vez que ela tem um termo de acordo 
com o Estado do Tocantins que lhe atribui essa obrigação. 

 
3. No campo 7.1 está sendo cobrada multa formal por falta de emissão de 

documento fiscal, no entanto, não houve falta de emissão de nota fiscal porque a 
siderúrgica tem o controle de emitir nota fiscal substituta para acobertar a entrada 
dos produtos, assim, é só comparar as nossas notas fiscais emitidas com as que 
elas emitem para perceber que elas têm todos os dados de nossas notas fiscais. 

 
A impugnante juntou à peça defensória cópia de um documento de 

arrecadação (fls. 165), cópia do Protocolo ICMS 160/2010 (fls. 166/171), cópias de 
DANFE (fls. 172 e 174), cópias de notas fiscais (fls. 173 e 175) e cópia de 
procuração (fls. 176). 

 
Submetido a julgamento de primeira instância administrativa os autos 

foram retornados ao autuante (fls. 179) para fazer a juntada dos levantamentos 
fiscais citados nos campos 4.1, 5.1, 6.1 e 7.1 do auto de infração e se manifestar 
sobre a impugnação apresentada pelo sujeito passivo. 

 
O autuante juntou aos autos o levantamento básico do ICMS (fls. 180), 

levantamentos comparativo das saídas registradas com o documentário emitido (fls. 
181 e 182), relatório de arrecadação por contribuinte (fls. 183/190), cópias de 
DANFE (fls. 191/195), cópia de Boletim de Informações Cadastrais – BIC (fls. 
196/197), cópia de intimação (fls. 198/199) e se manifestou às fls. 200, informado 
que por motivo de licença não concluiu o solicitado pela julgadora de primeira 
instância. 

 
O processo foi encaminhado ao substituto do autuante (fls. 201) para o 

cumprimento do despacho de fls. 179. 
 
O substituto do autuante se manifestou às fls. 210/213 alegando que o 

anexou os levantamentos solicitados pela julgadora de primeira instância e a 
empresa atende aos requisitos dos Convênios 203/10 e 160/10. 
 

O julgador de primeira instancia em sentença proferida as fls. 215/219 
aduz que; 

 
Depois de conhecidas as alegações do sujeito passivo e a manifestação 

do substituto do autuante, passo à análise do litígio. 
 
Preliminarmente, o art. 35, § 2º, da Lei nº 1.288/2001, com a redação 

dada pela Lei nº 2.521, de 10 de novembro de 2011, estabelece o seguinte: 
 

Art. 35. O Auto de Infração: 
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§ 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 10/11/2011). 
(Grifo nosso)  
 

No presente caso, o auto de infração nº 2013/000372 (fls. 02/03) tem uma 
exigência fiscal (campos 4) com base no levantamento básico do ICMS, referente ao 
exercício de 2012 (fls. 180) e três exigências fiscais (campos5 a 7) com base no 
levantamento comparativo das saídas registradas com o documentário emitido, 
referente aos exercícios de 2011 e 2012 (fls. 181 e 182), fato que contraria o 
disposto no parágrafo acima mencionado. 

 
Desta forma, entendo que está caracterizada a nulidade do auto de 

infração, em razão de ter sido lavrado em desacordo com os requisitos 
estabelecidos na legislação tributária, uma vez que, num só instrumento, constam 
quatro reclamações tributárias apuradas em dois diferentes tipos de levantamentos 
fiscais. 

 
Diante do exposto, julgo NULO o auto de infração nº 2013/000372 (fls. 

02/03), sem a análise de mérito, e extintas as reclamações tributárias indicadas nos 
campos 4 a 7 no valor originário total de R$ 63.632,36 (sessenta e três mil e 
seiscentos e trinta e dois reais e trinta e seis centavos). 

 
A Representação Fazendária, em manifestação as fls220/221 acata na 

íntegra os argumentos feitos pela julgadora Singular, entendendo ser acertada a 
decisão, onde ficou constatado que num só instrumento, constam quatro 
reclamações tributárias apuradas em dois diferentes tipos de levantamentos fiscais, 
afrontando assim o § 2º do Art. 35 da lei 1288/01. Finda por manter a decisão de 
primeira instancia que declarou Nulo o Auto de Infração em epígrafe. 
 

Intimado da decisão de primeira Instancia e da representação fazendária 
não houve manifestação por parte do sujeito passivo. 
 

É o relatório. 
 
 
VOTO 
 

A presente autuação configura-se na autuação referente, à falta de 
recolhimento do ICMS registrado e não recolhido, e omissão de recolhimento do 
ICMS nas saídas tributadas e não registradas em livro próprio, e Multa Formal em 
descumprimento de obrigação acessória do não registro de Notas Fiscais de saídas 
de mercadorias em Livros Registros próprios. 
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Preliminarmente, o diploma legal que deu sustentação e direcionou a 

tomada de decisão do julgador singular foi o art. 35, inciso IV, e § 2º da Lei 
1.288/2001, que assim prescreve. 

 
O julgador de primeira instância julgou nulo o auto de infração por 

entender que o autor do procedimento não cumpriu com o solicitado da forma como 
foi exposto e que tal procedimento causou cerceamento de defesa, conforme o art. 
28, inciso II, da Lei 1.288/2001. 
 

No presente caso, o auto de infração nº 2013/000372 (fls. 02/03) tem uma 
exigência fiscal (campos 4) com base no levantamento básico do ICMS, referente ao 
exercício de 2012 (fls. 180) e três exigências fiscais (campos5 a 7) com base no 
levantamento comparativo das saídas registradas com o documentário emitido, 
referente aos exercícios de 2011 e 2012 (fls. 181 e 182), fato que contraria o 
disposto no parágrafo acima mencionado. 

 
Desta forma, entendo que está caracterizada a nulidade do auto de 

infração, em razão de ter sido lavrado em desacordo com os requisitos 
estabelecidos na legislação tributária, uma vez que, num só instrumento, constam 
quatro reclamações tributárias apuradas em dois diferentes tipos de levantamentos 
fiscais. 

 
a Lei nº 1.288/01 com redação dada pela Lei nº 2.521/11 estabelece que: 
 

Art. 35.  
(...) 
 
IV – contém em anexo todos os demonstrativos do crédito tributário e 
os documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar. 
 
§ 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) 

 
Os levantamentos fiscais apresentados pelo autor, além de descumprir os 

ditames do artigo acima transcrito, não apresentam informações suficientes para a 
defesa.  Foram apresentados de forma global sem indicar os documentos que deram 
origem as supostas diferenças e que não foi apresentado os documentos 
comprobatórios que se fundamentou a autuação. Desta forma, entendo que o autor 
da peça básica, contrariou a legislação tributária, deixou de demonstrar de forma 
detalhada o verdadeiro valor dos créditos tributários. 
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A impugnante apresenta ainda em sua defesa detalhamento sobre cada 
contexto do auto de infração contradizendo a procedência da reclamação tributária, 
traz aos autos informações e faz referências a documentos, guias de arrecadação, 
parcelamentos e procedimentos adotados pela empresa como prova da ineficácia do 
procedimento fiscal (fls.160/178). 

 
Assim, a demonstração de todos os elementos que deram causa ao 

lançamento do crédito tributário é condição essencial para a comprovação dos fatos 
decorrentes da omissão vislumbrada, a fim de que a ação do Fisco não seja 
conduzida por meros indícios, mas amparada em provas documentais, bem como, a 
descrição clara e segura dos fatos apurados, os quais tornam inafastáveis às 
conclusões sobre a ilicitude das operações objeto da autuação em contenda, nos 
termos dos dispositivos do art. 35, da Lei 1.288/2001,  

 

Nessa direção, somente o conjunto dos documentos fiscais que deram 
origem aos cálculos constantes das planilhas juntadas aos autos permitiriam o 
convencimento das ocorrências descritas na inicial. A presença das precitadas 
inexatidões, inquestionavelmente, dá causa à nulidade do lançamento por defeito de 
estrutura e vício formal estampada, como já dito, pela divergência entre os 
elementos que compõem a peça básica e todos os documentos que serviram de 
provas na sustentação do feito, cuja harmonia é indispensável à correta 
configuração desse ato jurídico-administrativo. 
 

A conjunção dessas circunstâncias caracteriza a situação prevista no 
inciso II, do art. 28, da Lei 1.288/2001, in verbis: 

 

Art. 28. É nulo o ato praticado:  
[...] 
 

II – com cerceamento de defesa; 
 
Diante do exposto, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 

de primeira instância, para julgar nulo o auto de infração no 2013/000372 (fls. 02/03), 
sem a análise de mérito, e extintas as reclamações tributárias indicadas nos campos 
4 a 7 no valor originário total de R$ 63.632,36 (sessenta e três mil e seiscentos e 
trinta e dois reais e trinta e seis centavos). 

 
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, 
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decidiu, por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira 
instância, que julgou nulo o auto de infração no 2013/000372 e extinto o processo 
sem análise de mérito. A Senhora Edilene Míriam de Souza 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 José Wagner Pio de Santana, Ademar Andrade de Oliveira, Rui José 
Diel, Felipe Falcão de Lima, João Alberto Barbosa Dias e Paloma Arruda Ferreira 
Pincinato. Presidiu a sessão de julgamento aos dezoito dias do mês de janeiro de 
2017, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

José Wagner Pio de Santana 
Conselheiro Relator 

 


