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ACÓRDÃO No 

     
069/2016 

PROCESSO No: 2014/7160/500175 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2014/001318 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.525 
INTERESSADO: D’AURA TÊXTIL EXPORTADORA E 

IMPORTADORA LTDA 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.410.275-2 

 
 

 
EMENTA 
 
 

ICMS. AUDITORIA. LEVANTAMENTO BÁSICO DO ICMS. NULIDADE. ERRO 
NA DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA – O erro na 
determinação da infração é causa de nulidade do auto de infração por cerceamento a 
defesa do contribuinte, conforme estabelece o art. 28, inciso IV da Lei no 1.288/01 com 
redação dada pela Lei no 3.018/15. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário contra o contribuinte 
qualificado na peça inaugural, referente à apuração a menor do imposto devido. 

 
Foram anexados aos autos o levantamento básico do ICMS, demonstrativo do 

crédito tributário e livro de registro de apuração do ICMS (fls. 04/11). 
 
A autuada foi intimada do auto de infração por via postal (fls. 12), apresentando 

impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 14/26): 
 
Que a legislação apontada diverge da acusação fiscal, pois não faz qualquer 

menção sobre a exigência do ICMS cobrado; que a legislação faz menção sobre o 
período de apuração, prazos e forma de compensação do ICMS; que o contexto aponta a 
existência de recolhimento a menor de ICMS no período de janeiro a dezembro de 2009 e 
depois faz menção que seria relativo somente aos meses de setembro a novembro de 
2009; que o período anterior a julho de 2009 não poderia ser analisado em razão da 
decadência; que as acusações consignadas na peça fiscal mostram-se indecisas e 
inseguras, revelando a existência de contradição entre a narrativa das circunstâncias do 
ilícito e a qualificação das infrações apontadas; que a multa aplicada caracteriza 
verdadeiro confisco. 

 
Fez juntada do auto de infração, levantamento básico do ICMS, procuração e 

alteração contratual (fls. 27/35). 
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O processo foi devolvido ao autor do procedimento (fls. 37/40) para diversas 

diligências e saneamento. Com isto, emitiu parecer às fls. 42/43 e fez juntada do Termo 
de Acordo de Regime Especial nº 2.122/2009 e relatório de arrecadação (fls. 44/49). 

 
O sujeito passivo foi notificado por via postal (fls. 52), mas não se manifestou. 
 
Diante das evidências e amparada na legislação tributária vigente, a Julgadora 

de Primeira instância, resolve julgar NULO sem análise de mérito o auto de infração nº 
2014/001318, no valor de R$ 16.825,98 (dezesseis mil, oitocentos e vinte e cinco reais e 
noventa e oito centavos). 

 
O Representante da Fazenda Pública Estadual, em suas considerações, 

recomenda a manutenção da Sentença proferida em Primeira Instância e se ultrapassada 
esta, sugere então a procedência do Auto de Infração.  

 
Notificado o sujeito passivo da Sentença de Primeira Instância e do parecer do 

Representante da Fazenda Pública Estadual em fls. 61/62, este não mais se manifesta. 
 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
Preliminarmente, a infração capitulada no campo 4.13 não se relaciona com o 

ilícito fiscal descrito. O processo foi devolvido ao autor do procedimento para saneamento 
e correção da infração, mas retornou sem que a diligência solicitada pela instância 
julgadora fosse cumprida. 

 
Além disso, percebe-se a falta de clareza na descrição da infração cometida 

pelo sujeito passivo, pois o contexto primeiramente refere-se ao ICMS registrado e não 
recolhido e depois à apuração a menor do imposto devido no período de janeiro a 
dezembro de 2009 e em seguida, aos meses de setembro a novembro. 

 
Ressalte-se que, se o ilícito fiscal for decorrente de ICMS registrado e não 

recolhido, o crédito deve ser constituído através de IANR ou IDNR, e não auto de 
infração. 

 
Assim, entendo que está caracterizada a nulidade do auto de infração por erro 

na determinação da infração, conforme estabelece o art. 28, inciso IV da Lei nº 1.288/01 
com redação dada pela Lei nº 3.018/15. 

 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins 

decidiu: 
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ACÓRDÃO Nº. : 063/2015 - 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. 
 

Diante do exposto, acato a decisão de primeira instância, para julgar NULO 
sem análise de mérito o auto de infração nº 2014/001318, no valor de R$ 16.825,98 
(dezesseis mil, oitocentos e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos). 

 
 

DECISÃO 
 

 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por unanimidade, 

acolher a preliminar de nulidade do auto de infração por erro na determinação da infração 
conforme art. 28, inciso IV, arguida pelo relator e julgar extinto o processo sem julgamento 
de mérito. O representante fazendário Hyun Suk Lee 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 João Alberto Barbosa 
Dias, Osmar Defante, José Wagner Pio de Santana, Guilherme Trindade Meira Costa, Rui 
José Diel e Ademar Andrade de Oliveira. Presidiu a sessão de julgamento aos dezessete 
dias do mês de junho de 2016, o conselheiro Suzano Lino Marques. 
 
 

Plenário do Contencioso Administrativo Tributário, em Palmas – Tocantins, aos 
29 dias do mês de junho de 2016. 
 
 
 

João Alberto Barbosa Dias 
Conselheiro Relator 

 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 


