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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 126/2012
REEXAME NECESSÁRIO 3.155
PROCESSO No: 2012/6860/500412
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/000287
SUJEITO PASSIVO MOINHO BOA ESPERANÇA LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.068.750-0
RECORRENTE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS. OMISSÃO DE SAÍDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS. 
DEVOLUÇÃO DOS DOCUMENTOS AO CONTRIBUINTE SEM PRAZO HÁBIL 
PARA A DEFESA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA – Há que se 
considerar nulo o auto de infração, quando a devolução dos documentos ao 
contribuinte se dá no ultimo dia para apresentação de defesa.

RELATÓRIO

A empresa foi autuada por deixar de recolher o ICMS no valor de R$ 
5.679,36 (cinco mil, seiscentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos), 
referente à saída de mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio, 
conforme constatado por meio do levantamento da conta de mercadorias conclusão 
fiscal.

A autuada foi intimada por ciência direta, apresentou impugnação 
tempestiva arguiu nulidade do auto de infração por cerceamento de defesa, pois o 
auditor fiscal manteve retida a documentação fiscal da empresa até o último dia do 
prazo para apresentação da defesa.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento e julgou nulo o auto de infração, submetendo sua decisão ao Conselho 
de Contribuintes e Recursos Fiscais nos termos dos art. 56, inciso IV, alínea “f”, e 
58, parágrafo único, da Lei 1.288/2001.

A Representação Fazendária, em manifestação de fls. 21/23, recomendou 
a manutenção da decisão monocrática.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o sujeito passivo não se manifestou.
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VOTO

Visto, analisado e discutido o presente processo que exige ICMS 
referente à saída de mercadorias tributadas e não registradas.

Analisando a impugnação apresentada pelo contribuinte, a mesma traz 
em seu bojo, que a devolução dos documentos pelo autuante se deu apenas um dia 
antes de se esgotar o prazo para a impugnação, fato este que tornou impossível a 
formulação de sua defesa.

Em conferência ao fato podemos verificar no protocolo de fls. 16, que a 
entrega dos documentos ao sujeito passivo se deu no dia 14 de maio de 2012, e a 
intimação para o sujeito passivo pagar ou impugnar o crédito tributário ocorreu em 
13 de abril de 2012 (fls. 07), portanto apenas um dia antes de se esgotar o prazo 
para apresentação de impugnação.

Dessa forma, entendo que no caso em tela o direito de defesa do 
contribuinte foi cerceado, devendo assim ser julgado nulo o auto de infração, 
conforme previsto no art. 28, inciso II, da Lei 1.288/2001, a saber:

Art. 28. É nulo o ato praticado:
(...)

II – com cerceamento de defesa;

É como voto.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por unanimidade, 
em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, que julgou nulo o 
auto de infração de no 2012/000287 e julgar extinto o processo sem julgamento de 
mérito. O Senhor Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública e sugeriu o refazimento dos trabalhos de auditoria, conforme prevê 
o Regimento Interno. 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 11 dias do mês de outubro de 
2012, o conselheiro Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, em Palmas, TO, ao 1o dia do mês de novembro de 2012.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

João Gabriel Spicker
Conselheiro Relator


