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ACÓRDÃO No: 145/2016 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.401 
PROCESSO No: 2011/7270/500024 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/000062 
INTERESSADO: PEDREIRA ANHANGUERA S.A EMP DE 

MINERAÇÃO 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.035.456-0 
IRECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 

 
MULTA FORMAL. FALTA DE CLAREZA NA DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS FATOS EM QUE SE 
FUNDAMENTAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE – É nulo o auto de infração 
quando caracterizado o cerceamento de defesa pela falta de clareza na descrição da 
infração e dos documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário contra o 
contribuinte qualificado na peça inaugural, referente a exigências de multas formais 
decorrentes da falta de entrega ou entrega divergentes de informações do 
SINTEGRA nos exercícios de 2009 e 2010, totalizando o valor de R$ 20.491,39, 
conforme auto de infração e termo de aditamento (fls. 02/04 e 30). 

 
Foram anexados aos autos DIF ano base 2009, Relatórios de GIAM por 

Contribuinte e Intimações (fls. 05/09). 
 

O sujeito passivo foi intimado por meio de edital e não compareceu ao 
feito, sendo lavrado termo de revelia (fls. 10/13). 

 
Remetido o processo para julgamento, a instância julgadora devolveu o 

processo para juntada de provas e por sua vez o autuante juntou documentos e se 
manifestou prestando esclarecimentos e o processo retornou ao Contencioso 
Administrativo para julgamento (fls. 14/20). 

 
Novamente o julgador retornou o processo ao autuante para saneamento 

quanto à descrição das infrações e juntada de provas (fls. 21/24).  
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O autor do lançamento fez juntada de documento, se manifestou e aditou 
os campos 5.8 e 5.11, alterando os valores (fls. 25/30). 

 
O sujeito passivo foi intimado por ciência direta e compareceu ao feito 

apresentando impugnação acompanhada de documentos alegando simplesmente 
que não houve as faltas reclamadas, conforme provas apresentadas e o processo 
retornou para julgamento (fls. 31/253). 

 
Novamente o julgador retornou o processo ao autuante para saneamento 

quanto à descrição das infrações e juntada de provas (fls. 254/258).  
 
O autor do lançamento se manifestou e o processo retornou para 

julgamento (fls. 259/260). 
 
Novamente o julgador retornou o processo ao autuante para saneamento 

reafirmando o despacho anterior (fls. 261/263).  
 
O autor do lançamento se manifestou e o processo retornou para 

julgamento (fls. 264/267). 
 
A instância julgadora proferiu decisão concluindo pela nulidade do auto de 

infração por cerceamento de defesa, fundamentando sua decisão no inciso II, do art. 
28, da Lei no 1.288/01, uma vez não descreveu as infrações com clareza e pela 
ausência dos documentos que as fundamentaram, conforme determina a alínea “c”, 
do inciso I e inciso IV, ambos do art. 35, da Lei no 1.288/01, submetendo a sua 
decisão ao Conselho de Contribuintes e recursos Fiscais (fls. 268/272).  
 

Por sua vez a Representação Fazendária se manifestou recomendando a 
manutenção da decisão de primeira instância que julgou nulo o auto de infração (fls. 
273/276). 

 
O sujeito passivo foi notificado da decisão de primeira instância e da 

manifestação da Representação Fazendária por ciência direta e não comparecendo 
ao feito o processo retornou ao Contencioso Administrativo Tributário - CAT (fls. 
277/280). 

 
Ouvida a Procuradoria Geral do Estado – PGE esta adotou na íntegra a 

manifestação da Representação Fazendária e o processo foi remetido para 
julgamento (fls. 281). 
 

É o Relatório. 
 

 
VOTO 
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A presente demanda contempla duas exigências tributárias referentes a 
multas formais decorrentes da falta de entrega ou entrega divergentes de 
informações do SINTEGRA nos exercícios de 2009 e 2010, totalizando o valor de R$ 
20.491,39, conforme auto de infração e termo de aditamento (fls. 02/04 e 30). 

. 
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 ser observados, sob pena de caracterizar cerceamento de 
defesa e conseqüentemente a nulidade do auto de infração. 

No presente caso, nota-se que a primeira instância julgadora retornou o 
presente processo ao autuante para retificação de vícios formais e juntada de 
provas, no entanto, em todas as tentativas esta não logrou êxito e sendo assim 
proferiu decisão que concluiu pela nulidade do presente auto de infração.  

Analisando a descrição das infrações contidas nos campos 4.1 e 5.1 que 
descrevem: “pela falta de entrega a fiscalização ou entrega divergentes de 
informações utilizadas pelo SINTEGRA ICMS”. E como bem afirmou e muito bem 
decidiu o julgador de primeira instância estas não estão descritas de forma clara, 
pois não é possível saber se a infração cometida é pela falta de entrega dos 
arquivos ou se é pela sua entrega com informações divergentes. Assim, além de não 
ser possível saber se qual a infração cometida pelo sujeito passivo, não existem 
demonstrativos do crédito tributário, bem como, o autuante em todas as quatro 
oportunidades que teve não apresentou as provas que fundamentaram as referidas 
acusações. 

 
Ao faltar clareza na descrição das infrações e não ser apresentado os 

documentos em que estas se fundamentaram, o autuante impede que se tenha 
conhecimento das imputações que é imposta ao sujeito passivo, dificultando ao 
mesmo o pleno direito de se manifestar contra o lançamento e inclusive produzir 
provas. Ora, o art. 35 da Lei no 1.288/01 não faz rodeios ao dispor quais os 
requisitos que devem ser observados na lavratura do auto de infração e destaca que 
além de conter a descrição clara, precisa e resumida do fato deve ainda conter em 
anexo os documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar: 
 

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; 
  
IV - contém em anexo todos os demonstrativos do crédito tributário e 
os documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar. 
  

A determinação do dispositivo legal acima tem natureza definitiva e 
taxativa, desta forma, a decisão de primeira instância que julgou nulo o presente 
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auto de infração, é a mais corretíssima, pois restou configurado o descumprimento 
do mandamento previsto na alínea “c”, do inciso I e inciso IV, ambos do art. 35, da 
Lei no 1.288/01, caracterizando o cerceamento de defesa e uma vez constatado que 
ocorreu o descumprimento do referido mandamento não resta alternativa, senão a 
aplicação da literalidade da norma insculpida no art. 28, inciso II, da Lei no 
1.288/2001:  

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

 
E neste mesmo sentido, é o remansoso entendimento do Conselho de 

Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins, senão vejamos:  

ACÓRDÃO No: 062/2015 

EMENTA:  

ICMS. AUDITORIA. LEVANTAMENTO BÁSICO DO ICMS. ERRO 
FORMAL. FALTA DE CLAREZA E PRECISÃO NA DESCRIÇÃO DA 
INFRAÇÃO. FALTA DE DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO 
TRIBUTÁRIO. NULIDADE – Não prevalece a exigência fiscal quando 
a qualificação da infração cometida é diversa do fato infringente 
noticiado no lançamento fiscal e não contenha nos autos o 
demonstrativo do crédito tributário e os documentos comprobatórios 
dos fatos em que se fundamentar. 
 
ACÓRDÃO No 064/2015  
 
EMENTA: 
 
ICMS. AUDITORIA. FALTA DE CLAREZA E PRECISÃO NA 
DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO. NULIDADE – A qualificação da 
infração cometida não condiz com o fato infringente descrito no 
lançamento fiscal. Assim, equívocos praticados pela fiscalização no 
enquadramento da infração constatada maculam a imposição 
tributária e conduzem à sua nulidade. 

 
Portanto, decido pela manutenção da decisão de primeira instância, que 

julgou nulo o presente auto de infração, com fundamento no inciso II, do art. 28, da 
Lei no 1.288/2001, extinguindo-se a presente reclamação tributária sem julgamento 
de mérito.  

 
É como voto. 
 

 
DECISÃO 
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O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 

processo, decidiu, por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de 
primeira instância, que julgou nulo o auto de infração no 2011/000062 e 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 Felipe Falcão de Lima, João Alberto Barbosa 
Dias, Wagner Garcia de Souza, Guilherme Trindade Meira Costa e José Cândido de 
Moraes.  Presidiu a sessão de julgamento aos 14 dias do mês de abril de 2016, o 
conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 13 dias do mês de dezembro de 2016. 
 

 
 

 
Suzano Lino Marques  

Presidente 
 

 
 
 

Felipe Falcão de Lima  
Conselheiro relator 

 


