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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 072/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 7963
PROCESSO No: 2009/6640/500670  
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2009/002042
RECORRENTE: BOIFORTE FRIGORÍFICOS LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.382.963-2
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

DIFERENÇA NA APURAÇÃO DO ICMS. INOBSERVÂNCIA DE 
CLÁUSULA DO TERMO DE ACORDO. TIPIFICAÇÃO GENÉRICA DA INFRAÇÃO –
Nulo o auto de infração quando a tipificação não faz referência específica ao ilícito 
praticado.

RELATÓRIO

A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 
1.013.992,93 (um milhão e treze mil, novecentos e noventa e dois reais e noventa e 
três centavos), referente a diferenças na apuração do ICMS do exercício de 2007, 
uma vez que o contribuinte não observou o disposto na cláusula primeira do Termo 
de Acordo de Regime Especial - TARE nº. 1.504/04, deixando assim de apurar o 
ICMS pela carga efetiva de 2%, sobre o valor da operação, conforme demonstrado 
no levantamento de apuração do ICMS.

As fls. 04 o autor do procedimento lavrou termo de aditamento alterando 
os campos 4.1; 4.8 e 4.11 para o valor de R$ 1.032.804,41 (um milhão e trinta e dois 
mil oitocentos e quatro reais e quarenta e um centavos).

A autuada foi intimada e apresentou impugnação intempestiva.

As fls. 342, a julgadora de primeira instância retorna os autos à origem 
para saneamento, sendo lavrado termo de aditamento às folhas 345.

Devidamente intimado do termo de aditamento o contribuinte apresentou 
impugnação tempestiva.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento, e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
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pagamento dos créditos tributários conforme exigidos na inicial, mais acréscimos 
legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o sujeito passivo 
apresentou recurso voluntário.

Arguiu preliminar de nulidade por cerceamento ao direito de defesa, pela 
não entrega da documentação retida pela fiscalização, diz que peticionou junto a 
Delegacia Tributária de Araguaina em 12/01/2010, que ainda não havia sido 
entregue a documentação retida pela fiscalização e pelo descumprimento do 
disposto no art. 35 da Lei 1.288/2001.

No mérito aduz que a autuante não considerou nenhum dos Documentos 
de Arrecadação de Receitas Estaduais - DARE recolhidos em todo o período 
fiscalizado, agindo assim em erro material, diz também ter havido ausência de 
parâmetros técnicos da autuante, bem como incontestável critério torpe da julgadora 
de primeira instância, pois sequer foram considerados quaisquer recolhimentos 
havidos no período fiscalizado de novembro de 2004 a dezembro de 2007, cujas 
cópias das guias recolhidas foram juntadas. Argumenta que restou demonstrado na 
presente peça, nos autos de infração e nas inúmeras guias de recolhimento, que 
pagou a maior a quantia de ICMS no valor de R$ 1.482.501,17, logo se impõe a 
repetição de indébito.

Ao final, requer a retificação da sentença de primeira instância, no que 
tange exclusivamente à infração praticada pela recorrente; a manutenção dos efeitos 
do TARE existente, até a decisão final e compensação de oficio dos valores 
recolhidos à maior reconhecidos expressamente pela sentenciante.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância que julgou procedente o auto de 
infração.

VOTO

O presente auto de infração exige ICMS, referente a diferença na
apuração, por inobservância do disposto na cláusula primeira do Termo de Acordo e 
Regime Especial – TARE n° 1504/04.

Analisando a preliminar de nulidade do lançamento por aplicação da 
alíquota de 2%, suscitada pelo sujeito passivo, conclui-se que a mesma não deverá 
prevalecer, posto que o campo 4.9 do auto de infração se refere apenas a um 
indicativo utilizado para demonstrar o percentual sobre o qual deve ser recolhido o 
imposto devido.

Quanto à preliminar de nulidade do lançamento por erro na tipificação da 
infração do dispositivo legal infracionado, que não corresponde com o indicado no 
histórico do contexto, entendo que procedem as alegações do contribuinte, pois
basta verificar o dispositivo indicado para se perceber que o mesmo é genérico e 
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não determina com precisão o ilícito fiscal praticado pelo sujeito passivo, senão 
vejamos o dispositivo apontado pelo autuante: 

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.

Por outro lado, a Lei 1.288/2001, em seu art. 35 dispõe expressamente os 
requisitos mínimos e necessários que devem conter no auto de infração para 
formalização do crédito tributário, estabelecendo que a descrição dos fatos deve ser 
clara, precisa e resumida e deverá conter ainda a indicação do dispositivo legal 
infringido, senão vejamos: 

Art. 35. O Auto de Infração:

I - formaliza a exigência do crédito tributário e contém, no mínimo:

c) a descrição clara, precisa e resumida do fato e indicação do 
período de sua ocorrência;

d) o dispositivo legal infringido;

Portanto resta claro, que o dispositivo legal dito como infringido e indicado 
pela autuante é genérico não trazendo claramente qual o ilícito fiscal praticado pelo 
sujeito passivo, bem como, o mesmo não se coaduna com o histórico descrito no 
campo 4.1, do auto de infração, portanto não resta dúvida de que não foram 
cumpridos todos os requisitos mínimos e exigidos na formalização do crédito 
tributário, conforme dispositivo legal acima transcrito, caracterizando desta forma 
cerceamento do direito de defesa e conforme previsto no inciso II do art. 28 da Lei 
1.288/01, todo ato praticado com cerceamento de defesa é passível de nulidade, 
vejamos: 

Art. 28. É nulo o ato praticado:
  

II – com cerceamento de defesa;

Diante do exposto, fundamentado no inciso II do art. 28 da Lei 1.288/01, 
acolho a preliminar de nulidade do auto de infração por erro na tipificação da
infração do dispositivo legal infracionado, por não corresponder com a infração 
descrita no histórico do contexto, caracterizando desta forma cerceamento do direito 
de defesa.

É como voto.
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DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por unanimidade, 
rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento pela aplicação de alíquota de 2%; e 
por maioria, acolher a preliminar de nulidade do lançamento por erro na tipificação 
da infração do dispositivo legal infracionado que não corresponde com o indicado no 
histórico do contexto, argüidas pela Recorrente; para julgar extinto sem julgamento 
de mérito o auto de infração de no 2009/002042. Voto contrário da conselheira 
Fernanda Teixeira Halum. Os Srs. Adriano Guinzelli e Rui José Diel fizeram 
sustentação oral pela Recorrente e Fazenda Pública, respectivamente. Participaram 
da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Deides Ferreira 
Lopes, Luiz Carlos da Silva Leal e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 07 dias do mês de junho de 2011, o conselheiro Edson Luiz 
Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 20 dias do mês de junho de 2011.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

João Gabriel Spicker
Conselheiro Relator


