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ACÓRDÃO No: 027/2017 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.477 
PROCESSO No: 2015/6010/500007 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 
INTERESSADO: 

2015/000030 
JOÃO LUIZ DE CASTRO 

INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 
RECORRENTE: 
 

29.431.451-2 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 

 
 
EMENTA 
 

 
ICMS. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERRO NA DETERMINAÇÃO DA 

INFRAÇÃO. NULIDADE – É nulo o auto de infração quando ocorrer cerceamento de 
defesa caracterizado no art. 28, inciso II e IV, da Lei 1.288/2001.  

 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário originário do 
Termo de Apreensão no 2012/000115 por meio do auto de infração no 2015/000030, 
exigindo ICMS por estar o contribuinte em situação fiscal irregular junto ao cadastro 
do ICMS do Estado do Tocantins no valor de R$ 20.405,10, conforme auto de 
infração (fls. 03). 

 
Foram anexados aos autos solicitação para envio do auto de infração por 

via postal (fls. 02), cópia do termo de apreensão no 2012/000115, termo de 
aditamento, Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica - DANFE, planilha de 
cálculo, Contrato de Depósito Voluntário, Boletim de Informações Cadastrais - BIC, 
intimação, edital de intimação, termo de revelia, despacho e Aviso de Recebimento e 
apenso aos autos o Processo no 2012/7240/500218 (fls. 04/16). 

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

apresentar impugnação ou pagar o crédito tributário reclamado, não comparecendo 
ao processo (fls. 17/20). 

 
Feita solicitação do presente processo via email foi lavrado termo de 

revelia (fls. 21/24). 
 
Após decorrido o prazo legal o procurador do sujeito passivo solicitou 

cópia dos autos e apresentou impugnação argüindo preliminar de nulidade do auto 
de infração por insegurança na determinação da infração, havendo incoerência entre 
a descrição do fato narrado com os demonstrativos ou documentos juntados, bem 
como, com a penalidade sugerida e com os valores levantados em seu cálculo nas 
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fls. 06 do termo de apreensão e em suas razões de mérito alega o princípio da 
vedação ao confisco da penalidade sugerida devendo ser reduzida para 20%,  e ao 
final requer diligência para apurar informações ou a sua improcedência parcial e o 
processo foi remetido para julgamento (fls. 29/42). 

 
Proferida a decisão de primeira declarando a revelia do sujeito passivo e 

decidindo pela nulidade do auto de infração por erro na identificação do sujeito 
passivo, esta foi submetida à representação fazendária que se manifestou pela 
confirmação da decisão de primeira instância recomendando a nulidade do auto de 
infração (fls. 43/48). 

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

manifestação da representação fazendária e não se manifestou, sendo o processo 
remetido para julgamento (fls. 49/55). 

 
É o Relatório. 
 

 
VOTO 
 

 
A presente demanda é referente à exigência de ICMS por estar o 

contribuinte em situação fiscal irregular junto ao cadastro do ICMS do Estado do 
Tocantins no valor de R$ 20.405,10, conforme auto de infração (fls. 03). 

 
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 a descrição da infração, os documentos que ampararam a 

presente autuação e a fundamentação dada pela decisão de primeira instância não 
resta alternativa senão concordar com a mesma, pois houve realmente equívoco na 
identificação do sujeito passivo da obrigação ao indicar no auto de infração (fls. 03) 
sujeito passivo diferente daquele consignado como destinatário das mercadorias 
constantes do DANFE (fls. 07). Embora tenha sido aditado o auto de infração para 
corrigir a inscrição estadual, houve erro no endereço, pois ao invés de indicar 
Fazenda São Jorge, com endereço no município de Dois Irmãos, conforme DANFE 
(fls. 07) indicou Fazenda Remo, com endereço no município de Paraíso, o que 
configura vício processual.  

 
Porém, além de haver erro na identificação do sujeito passivo verifica-se 

também que o presente auto de infração está contaminado de outros vícios 
processuais, pois além de não conter o demonstrativo do crédito tributário, conforme 
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recomenda o inciso IV, do art. 35, da Lei no 1.288/01, também houve erro na 
determinação da infração.  

 
Ora, o sujeito passivo está sendo acusado de cometer o seguinte ato 

infracional: “Contribuinte do imposto em situação fiscal irregular junto ao cadastro do 
ICMS do Estado do Tocantins”, conforme descrito no campo 4.1 do auto de infração, 
no entanto cita como infringidos os seguintes dispositivos legais (campo 4.13): “art. 
43, inciso III, da Lei no 1.287/01, art. 20, XVI, alínea ‘a”, art. 38, art. 41, §§ 1o e 2o, 
art. 44, I, todos da Lei no 1.287/01 e a penalidade sugerida é a prevista na alínea “b”, 
do inciso IV, do art. 48 da Lei no 1.287/01”, vejamos o que dizem tais dispositivos 
legais: 

 
Art. 43. Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o 
documento que: 
 
III – o remetente da mercadoria ou prestador do serviço ou o seu 
destinatário ou usuário, se contribuinte do imposto, não esteja 
regularmente inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS do 
Estado do Tocantins – CCI-TO; (Redação dada pela Lei 2.006 de 
17.12.08). 

 
Art. 20. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 
momento: 
XVI – da verificação de mercadoria: (Redação dada pela Lei 1.443 de 
25.03.04). 

a) em trânsito ou prestação de serviço de 
transporte, em situação fiscal irregular; (Redação dada pela Lei 1.443 
de 25.03.04). 

 
Art. 38. Os contribuintes deverão inscrever-se, obrigatoriamente, no 
Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Tocantins – CCI-
TO, na conformidade do regulamento. (Redação dada pela Lei 2.006 
de 17.12.08). 

 
Art. 41. Os contribuintes do ICMS e as pessoas naturais ou jurídicas 
de direito público ou privado emitirão os documentos fiscais exigidos 
em conformidade com os modelos, formas, momento e locais 
estabelecidos na legislação tributária, sempre que promoverem 
operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação. 
 
§ 1o As mercadorias ou os serviços, em qualquer hipótese, deverão 
estar sempre acompanhados de documentos fiscais que comprovem 
a regularidade da operação ou da prestação. 
 
§ 2o Para os efeitos desta Lei são consideradas em situação fiscal 
irregular as mercadorias e os serviços desacompanhados de 
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documentação fiscal exigida ou  acobertados por documentos fiscais 
inidôneos. 

  
Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável: 
I – inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do 
Tocantins – CCI-TO, e manter-se atualizado, na conformidade do 
regulamento; (Redação dada pela Lei 2.006 de 17.12.08). 

 
Art. 48. A multa prevista no inciso I do artigo anterior será aplicada na 
forma a seguir: 
IV – 
120%, quando a falta de recolhimento do imposto resultar de: (Redaç
ão dada pela Lei 2.253 de 16.12.09). 
 
b) entrega, remessa, posse, transporte, recebimento, estocagem ou 
depósito de mercadorias sem documentação fiscal ou acobertada por 
documentação inidônea; 

 
A descrição da infração não tem consonância com os dispositivos legais 

ditos como infringidos, bem como, a penalidade sugerida também não tem 
correlação com o ato infracional descrito no campo 4.1, o que configura erro na 
determinação da infração. 

 
Desta forma, o erro na identificação do sujeito passivo, a ausência de 

demonstrativo do crédito tributário, caracterizam cerceamento de defesa e bem 
como, o erro na determinação da infração são vícios processuais que ensejam a 
nulidade do presente auto de infração, não restando alternativa, senão a aplicação 
da literalidade da norma insculpida no art. 28, incisos II, III e IV, da Lei no 
1.288/2001:  

 
Art. 28. É nulo o ato praticado: 
II – com cerceamento de defesa; 
III – por erro na identificação do sujeito passivo da obrigação 
tributária, nos casos de formalização do crédito tributário. 
 
IV – com erro na determinação da infração. (Redação dada pela Lei 
3.018 de 30.09.15). 
 

 Diante do exposto, decido pela nulidade do presente auto de infração, 
com fundamento nos incisos II e IV, ambos do art. 28, da Lei no 1.288/2001, por 
cerceamento de defesa ao cometer erro na identificação do sujeito passivo e não 
apresentar o demonstrativo do crédito tributário e por cometer erro na determinação 
da infração, extinguindo-se a reclamação tributária sem julgamento de mérito no 
valor de R$ 20.405,10 (vinte mil quatrocentos e cinco reais e dez centavos).  

 
É como voto. 
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DECISÃO 
 
 

O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 
processo, decidiu, por unanimidade, em reexame necessário, acolher a preliminar de 
nulidade por cerceamento de defesa e erro na determinação da infração argüida 
pela conselheira relatora e julgar 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, José Wagner Pio de Santana, 
Osmar Defante, Regina Alves Pinto, Felipe Falcão de Lima e José Cândido de 
Morais. Presidiu a sessão de julgamento aos sete 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 
 


