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ACÓRDÃO No: 025/2017 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.418 
PROCESSO No: 2011/6040/500356 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 
INTERESSADO: 

2011/000133 
GOMES E BORGES LTDA 

INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 
RECORRENTE: 

29.069.044-7 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

 
 
EMENTA 
 

 
ICMS. DESCRIÇÃO DAS INFRAÇÕES. FALTA DE CLAREZA. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE – É nulo o auto de infração quando as 
infrações não são descritas com clareza e precisão conforme determinado no art. 
35, inciso I, alínea “c” da Lei 1.288/2001, caracterizando cerceamento de defesa 
previsto no inciso II, do art. 28, da mesma Lei.  

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
de infração no 2011/000133, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 
referente á falta de recolhimento do ICMS em auditoria, obedecendo ao Termo de 
Acordo de Regime Especial no 2042/2008 e por falta de estorno do saldo credor do 
ICMS nos exercícios de 2008 e 2009, totalizando o valor de R$ 26.406,66, conforme 
auto de infração (fls. 02/04). 

 
Foram anexados aos autos, Recomposição do Livro de Apuração do 

ICMS, conforme determina o Termo de Acordo no 2042/2008, Espelho do Livro 
Registro de Apuração, Relatório de GIAM por Contribuinte, Levantamento do ICMS e 
envelope contendo arquivos (fls. 05/15). 

 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal 

apresentando impugnação tempestiva acompanhada de documentos alegando que  
solicitou junto a Secretaria da Indústria e Comércio o TARE em evidência 
vislumbrando a implantação de uma indústria de lingüiças de médio porte, que seria 
beneficiada pelo referido TARE, prevendo o aumento do faturamento, entretanto, tal 
aumento não ocorreu, optando em utilizar-se da legislação não apurando seu 
imposto pelo TARE e que tais alegações estão amparadas pela declaração de 
suspensão do TARE e pelo monitoramento extraído do Livro RUDFTO 01 e ao final 
requer a nulidade e exclusão total do auto de infração (fls. 16/30). 
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O processo foi devolvido por meio de despacho por três vezes para 
saneamento, sendo juntada manifestação do autor e documentos e o processo 
encaminhado para julgamento (fls. 31/101). 

 
Proferida a decisão de primeira que decidiu pela nulidade do auto de 

infração, esta foi submetida à representação fazendária que se manifestou pela 
confirmação da decisão de primeira instância recomendando a nulidade do auto de 
infração (fls. 102/107). 

 
O sujeito passivo foi notificado por via postal da decisão e da 

manifestação da representação fazendária e não se manifestou, sendo o processo 
remetido para PGE esta adotou na íntegra a manifestação da representação 
fazendária e o processo foi remetido para julgamento (fls. 108/114). 

 
É o Relatório. 
 

 
VOTO 
 

 
A presente demanda contempla duas exigências tributárias referente a 

exigências de ICMS decorrente da falta de recolhimento conforme procedimentos 
previstos no Termo de Acordo de Regime Especial no 2042/2008 e por falta de 
estorno do saldo credor do ICMS nos exercícios de 2008 e 2009, totalizando o valor 
de R$ 26.406,66, conforme auto de infração (fls. 02/04). 

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

 
Analisando as infrações indicadas e a documentação que ampara a 

presente lide, não há duvida que não foi observado pelo autor do lançamento os 
procedimentos necessários para lavratura do presente auto de infração e que estão  
dispostos no art. 35, da Lei no 1.288/01, com suas alterações. 

 
Observa-se que o autor do lançamento foi chamado ao processo por três 

vezes para apresentar documentos e se manifestar para dar esclarecimentos quanto 
às infrações lançadas, no entanto por mais que o mesmo tenha se manifestado e 
apresentado documentos, este não conseguiu trazer melhorias no trabalho fiscal, 
sendo assim não há alternativa senão concordar com a decisão de primeira 
instância quando afirmou que as descrições das infrações não estão claras e 
precisas, bem como, que os documentos apresentados como elementos de prova, 
não permitiram a compreensão da metodologia utilizada pelo autor do lançamento 
na execução dos trabalhos. 
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Observa-se também que as infrações descritas não têm conexão com as 

penalidades sugeridas. 
 
Além disso, constata-se como muito bem afirmou a decisão de primeira 

instância, a existência de documentos isolados que não tem nenhum vínculo com os 
fatos descritos e nem com os levantamentos fiscais que ampararam a peça básica e 
tudo isso leva a uma conclusão imprecisa da matéria em julgamento, dificultando a 
defesa do sujeito passivo. 

 
Desta forma, é evidente que o autor do lançamento descumpriu o 

requisito previsto na alínea “c”, do inciso I, art. 35, da Lei no 1.288/01, pois este 
determina que a infração deva ser descrita com clareza e precisão, 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; 
 

A inobservância do requisito acima configura vício processual que 
caracteriza o cerceamento ao direito de defesa, pois não descrever com clareza e 
precisão o ato infracional é o mesmo que impedir que o sujeito passivo se defenda 
da forma legalmente permitida e afronta o dispositivo que trata da nulidade dos atos 
processuais por cerceamento de defesa, preconizado no inciso II, do art. 28, da Lei 
no 1.288/01. 

 
Desta forma, concordo com a decisão de primeira instância que decidiu 

pela nulidade do presente auto de infração, por descumprimento de requisito 
previsto no art. 35, da Lei no 1.288/01 e uma vez constatado vício dessa natureza 
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; 
 

Diante do exposto, decido pela nulidade do presente auto de infração, 
com fundamento no inciso II, do art. 28, da Lei no 1.288/2001, extinguindo-se as 
reclamações tributárias sem julgamento de mérito, nos valores de: 

 
a) R$ 16.656,66 (dezesseis mil, seiscentos e cinqüenta e seis reais e 

sessenta e seis centavos) – campo 4.11; 
 

b) R$ 6.240,60 (seis mil, duzentos e quarenta reais e sessenta centavos) 
– campo 5.11, e 
 

c) R$ 3.509,40 (três mil, quinhentos e nove reais e quarenta centavos) – 
campo 6.11.  
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É como voto. 
 

 
DECISÃO 
 
 

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 2011/000133 e extinto o 
processo sem julgamento de mérito. O representante fazendário Gaspar Maurício 
Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública Estadual e sugere o 
refazimento dos trabalhos de auditoria conforme prevê o Regimento Interno. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Paloma Arruda Ferreira 
Pincinato, Regina Alves Pinto, Guilherme Trindade Meira Costa, Ademar Andrade de 
Oliveira e José Cândido de Morais. Presidiu a sessão de julgamento aos seis dias do 
mês de julho de 2016, o conselheiro João Alberto Barbosa Dias. 
 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, em Palmas, TO, aos 08 dias do mês de fevereiro de 2017. 
 

 
 

Suzano Lino Marques  
Presidente 

 
 

 
Paloma Arruda Ferreira Pincinato  

Conselheira relatora 
 


