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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 
SECRETARIA DA FAZENDA 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

 
ACÓRDÃO Nº:  115/2011 
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.951 
PROCESSO Nº:  2009/7170/500018 
RECORRENTE:  QUENIA MARA TAVARES 
INSC. ESTADUAL:  29.061.255-1 
RECORRIDA:  FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 ICMS. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.  AUSÊNCIA DE 
INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE. NULIDADE – A Falta de intimação do sujeito passivo 
impossibilita o exercício do direito a ampla defesa e ao contraditório.  
 
RELATÓRIO 
 
 O contribuinte foi autuado por deixar de recolher o ICMS no valor total de R$ 
3.223,48 (três mil, duzentos e vinte e três reais e quarenta e oito centavos), referente ao 
ICMS não registrado e não recolhido, conforme levantamento básico do ICMS. 
 
  Intimado do auto de infração, o sujeito passivo não comparece aos autos, 
acarretando a lavratura do termo de revelia às fls. 09. 
 
 A julgadora de primeira instância retornou os autos à origem para a juntada do 
aviso de recebimento do auto de infração e observar a data constante no termo de 
revelia. 
 
 Após o retorno dos autos, foi lavrado novo termo de revelia às fls.12. 
 
 A julgadora de primeira instância julgou procedente o auto de infração. 
 
 Intimada da sentença de primeira instância, a autuada apresenta recurso 
voluntário alegando que não foi intimada em primeira instância, não tendo 
conhecimento do teor da autuação. Dessa forma, requer o cancelamento do presente 
auto e que sejam reabertos os prazos para defesa ou o recolhimento. 
 
 A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomenda a nulidade de 
todos os atos praticados a partir das fls. 08, para devidamente intimar o sujeito passivo, 
conforme art. 22 da Lei 1.288/01. Não sendo esse o entendimento do conselho, 
recomenda a aplicação do art. 54-A c/c art. 41 da Lei 1.288/01. 
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VOTO 
 
 Visto, analisado e discutido o presente processo, observa-se que o contribuinte é 
intimado apenas da ordem de serviço, conforme consta do aviso de recebimento de fls. 
08. 
 
 Como é de amplo conhecimento, a ordem de serviço ocorre no momento em que 
se dá inicio a ação fiscal, que pode ou não detectar alguma ilicitude praticada pelo 
contribuinte. 
 
 Como se observa nos documentos acostados aos autos, não consta a intimação 
do auto de infração, fato este que impossibilitou o contribuinte conhecer do ilícito que 
lhe foi imputado, consequentemente ocasionando o cerceamento ao direito de defesa e 
ao contraditório, direitos estes regidos e amparados pela Constituição Federal de 1988. 
 
 Também ao observarmos a Lei 1.288/2001 em seu art. 35, inciso I, alínea “g”, 
vemos que a mesma é taxativa quanto à obrigatoriedade da intimação do sujeito 
passivo para a formalização do crédito tributário, in verbis: 
 

Art. 35. O Auto de Infração: 
 
I - formaliza a exigência do crédito tributário e contém, no mínimo: 
................................................................................................. 
g) a intimação para o pagamento ou impugnação e a indicação da 
unidade fazendária onde deva ser cumprida a exigência; 
................................................................................................. 
 

 O descumprimento do dispositivo acima nos remete ao art. 28, inciso II do 
mesmo diploma legal, a saber: 
 

Art. 28. É nulo o ato praticado: 
................................................................................................. 
II – com cerceamento de defesa; 
................................................................................................. 
 

  Portanto, resta clara a nulidade do auto de infração em razão da não intimação 
do sujeito passivo. 
 

É como voto. 
 
 
DECISÃO 
 
 Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por unanimidade, 
acolher a preliminar de nulidade do auto de infração nº 2009/002044 em razão da não 
intimação do sujeito passivo, conforme determina o art. 22 da Lei 1.288/2001, arguida 
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pela conselheira relatora, para julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. O 
Representante Fazendário sugere que sejam refeitos os trabalhos de auditoria, 
conforme o art. 11 do Regimento Interno, se for o caso. O Sr. Heverton Luiz de Siqueira 
Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker, Deides 
Ferreira Lopes, Luiz Carlos da Silva Leal. Presidiu a sessão de julgamento aos 19 dias 
do mês de agosto de 2011, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 
 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos           
20 dias do mês de setembro de 2011. 
 
 
 

Deides Ferreira Lopes 
Vice-Presidente 

 
 
 

Fernanda Teixeira Halum                                                                                 
Relatora 
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DECLARAÇÃO DE VOTO : João Gabriel Spicker 
 
 Analisando os autos, entendo correta a nulidade argüida pela nobre conselheira 
relatora, a qual acompanho em meu voto. 
 

Porém, há que se ressaltar que o presente trabalho de auditoria apresenta outros 
motivos para que seja julgado nulo, pois não foram preenchidos os requisitos 
fundamentais que possam dar sustentação a uma possível exigência tributária. 
 
 Quando instado a sanear o processo referente a ausência de intimação com a 
juntada do Aviso de Recebimento – AR, e a observação quanto a data constante do 
termo de revelia, houve apenas a lavratura de novo termo de revelia, sem a juntada do 
AR, portanto ai ocorreu apenas o cumprimento parcial do despacho exarado as fls. 11 
pela julgadora de primeira instância. 
 

Assim, o que ocorreu de mais grave é que inexistem nos autos documentos 
comprobatórios do ilícito praticado pelo contribuinte, vejamos o que diz o art. 35, inciso 
IV da Lei 1.288/2001: 

 
Art. 35. O Auto de Infração: 
................................................................................................. 
 
IV - contém em anexo todos os demonstrativos do crédito 
tributário e os documentos comprobatórios dos fatos em que se 
fundamentar. 
................................................................................................. 
  

 De todo o exposto, entendo que não há como prosperar a presente exigência 
tributária. 
  
 
 
 

Palmas, aos 12 dias do mês de setembro de 2011. 
 


