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ACORDÃO No:                                 043 /2017 
PROCESSO No:  2012/6010/500695 
AUTO DE INFRAÇÃO No:  2012/002472 
RECURSO VOLUNTÁRIO No:  8.365 
RECORRENTE: MACIEL & ROCHA LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.047.212-1 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 

 
ICMS. DESCRIÇÃO DAS INFRAÇÕES. FALTA DE CLAREZA E 

PRECISÃO. FALTA DE OPORTUNIDADE DE DEFESA AO SUJEITO PASSIVO. 
INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE 
DEFESA. NULIDADE – É nulo o auto de infração quando o sujeito passivo é 
impedido de se defender legalmente e quando as infrações não são descritas com 
clareza e precisão caracterizando em ambos os casos o cerceamento de defesa. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
de infração no 2012/002472, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 
referente a exigências de ICMS decorrente de saídas de mercadorias tributadas e 
não registradas no livro próprio no período de 2007 a 2011, totalizando o valor de R$ 
16.316,93, conforme auto de infração (fls. 02/04). 

 
Foram anexados aos autos os Levantamentos da Conta Fornecedores 

Análise do Saldo, balanços patrimoniais e duplicatas (fls. 05/487). 
 

O sujeito passivo foi intimado por via postal e apresentou impugnação 
tempestiva, acompanhada de documentos, requerendo à revisão do auto de infração 
conforme relação de duplicatas em anexo, por não existir diferenças e o processo foi 
remetido para julgamento (fls. 488/588). 

 
Devolvido o processo ao autuante, o mesmo lavrou termo de aditamento 

retificando os contextos e as infrações informadas no auto de infração e intimado o 
sujeito passivo por via postal, este compareceu ao processo com fazendo as 
mesmas alegações anteriormente expostas e apresentando os mesmos documentos 
e o processo retonou para julgamento (fls. 589/701). 

 



Publicado no Diário Oficial de nº 4.812 de 21 de fevereiro de 2017 
 
 
 
 
 
                                                                                       
                                                                       
                                                                                    Contencioso Administrativo-Tributário 
 
 

 
 

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-908 
Tel: +55 63 3218 1240 | 3218 1202 – Fax: +55 63 3218 1291 - www.sefaz.to.gov.br 

Pag  2/6 

Os autos foram mais uma vez encaminhados ao autuante e, 
posteriormente ao seu substituto que efetuou a apreensão dos livros de registros de 
entradas e livros diários, conforme Termo de Apreensão no 2015/000075 (Processo 
no 2015/6010/501214), em apenso e o processo foi remetido para julgamento (fls. 
702/711). 

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

infração, o sujeito passivo foi intimado por via postal da decisão e não compareceu 
ao feito, sendo lavrado termo de perempção (fls. 712/719). 

 
Decorrido o prazo legal e feita a cobrança administrativa amigável por via 

postal o sujeito passivo compareceu ao processo solicitando cópia dos 
levantamentos fiscais e apresentando por meio de seu procurador legalmente 
constituído recurso voluntário fora do prazo legal acompanhado de documentos 
argumentando que o fisco se manifestou por duas vezes, apreendeu os documentos 
e não lhe fora concedida oportunidade para contestar as manifestações e apreensão 
do fisco gerando cerceamento de defesa e alega ainda que não tem consonância 
entre os históricos do auto de infração e os dispositivos legais indicados, 
caracterizando também cerceamento de defesa, fundamentando-se em decisões 
deste conselho e em suas razões de mérito alega que está comprovado que 
registrou os valores apurados pelo fisco em sua contabilidade; que a sua atividade é 
de supermercado movimentando mercadorias com diversas situações tributárias e 
não somente tributada; destaca que há incoerência no levantamento fiscal a partir de 
2008, não havendo encontro de contas, o que gera a cobrança de ICMS em 
duplicidade e ao final pede a reforma da decisão de primeira instância para julgar 
nulo ou improcedente o auto de infração e o processo foi remetido para a 
representação fazendária (fls. 720/747). 

 
 Por sua vez a representação fazendária se manifestou recomendando a 

nulidade pela ocorrência de vícios ou não sendo esta acolhida que seja mantida a 
decisão de primeira instância, sendo o processo remetido para julgamento (fls. 
748/749). 

 
É o Relatório. 
 

 
VOTO 
 

 
A presente demanda contempla cinco exigências tributárias referente a 

exigências de ICMS decorrente de saídas de mercadorias tributadas e não 
registradas no livro próprio no período de 2007 a 2011, totalizando o valor de R$ 
16.316,93, conforme auto de infração (fls. 02/04). 
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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 consequentemente a nulidade do auto de infração. 

 
Analisando as preliminares arguidas pelo sujeito passivo em sede de 

recurso, é válido dizer que dada a oportunidade ao fisco para rever o auto de 
infração, o fisco procedeu o termo de aditamento (fls. 591/593) e do termo de 
aditamento o sujeito passivo foi devidamente intimado por via postal (fls.595/598) 
comparecendo ao feito apenas requerendo revisão do auto de infração (fls. 
599/699). No entanto, posteriormente dada nova oportunidade ao fisco por meio do 
despacho (fls. 702) ressaltando o pedido de revisão do lançamento do sujeito 
passivo e solicitando documentos comprobatórios o fisco procedeu à apreensão dos 
documentos (fls. 706/709) e o processo retornou diretamente para julgamento. Ora é 
verdade que deveria ter sido dada a oportunidade para o sujeito passivo se 
manifestar sobre a apreensão de seus documentos, o que não aconteceu. Vejam 
que após a apreensão de seus documentos foi proferida a decisão de primeira 
instância (fls.712/714) inobservando o principio do devido processo legal e a sua 
inobservância caracteriza cerceamento de defesa, conforme arguiu o sujeito 
passivo. 

 
Não bastando somente isso, o sujeito passivo arguiu também preliminar 

de nulidade do auto de infração por não haver consonância entre as descrições das 
infrações com os dispositivos legais indicados.  

 
Analisando esta preliminar e a informação dada pelo autuante no termo 

de aditamento (fls. 591/593) de que a presente autuação está amparada na 
disposição contida na alínea “c”, do inciso I, do art. 21, da Lei no 1.287/01, nos vem 
uma grande dúvida, pois sabemos que a auditoria da Conta Fornecedores, conforme 
feito pelo autor do lançamento, consiste na verificação da exatidão do saldo da 
conta, bem como na análise e verificação da regularidade dos lançamentos e dos 
documentos contábeis correspondentes. 

 
Sabemos que esse levantamento tem por finalidade principal verificar a 

existência de saldos irreais na conta fornecedores, presumivelmente originados de 
omissão de vendas, mais especificamente a ocorrência de passivo fictício 
decorrente de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja comprovada pelo 
sujeito passivo, ou de passivo oculto, por meio do confronto do saldo da conta com o 
saldo resultante do levantamento da sua real movimentação no exercício analisado.  

 
Fazendo esta breve análise, é consentâneo dizer que realmente na 

descrição das infrações não ficou dito de onde se originou as diferenças apuradas, 
pois sabemos que a existência de passivo fictício na contabilidade tem duas origens, 
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uma na manutenção no passivo de obrigações já pagas e a segunda na manutenção 
no passivo de obrigações cuja exigibilidade não foi comprovada e se observarmos, 
não é possível saber, desta forma haveremos de concordar que a razão também 
assiste ao sujeito passivo, vejamos a descrição das infrações nos campos 4.1, 5.1, 
6.1, 7.1 e 8.1: 

 
“Deixou de recolher ICMS...referente a omissão de saídas de 
mercadorias tributadas, decorrente da falta de emissão de 
documentos fiscais, ...constatado por meio do levantamento da conta 
fornecedores - analise de saldo. 

” 
Por outro lado, os dispositivos legais indicados nos campos 4.13, 5.13, 

6.13, 7.13 e 8.13, do termo de aditamento (fls. 591/593) tratam da obrigação de 
escriturar e emitir documentos fiscais vejamos: 

 
Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável: 
II - escriturar nos livros próprios, com fidedignidade, na forma e 
nos prazos normativos, as operações ou prestações realizadas, 
ainda que contribuinte substituto ou substituído; (Redação dada pela 
Lei 2.549 de 22.12.11). 

  
Redação Anterior: (1) Lei 1.287 de 28.12.01. 
II – escriturar nos livros próprios, com fidedignidade e nos prazos 
legais, as operações ou prestações que realizar, ainda que 
contribuinte substituto ou substituído; 

  
III – emitir, com fidedignidade, documento fiscal correspondente a 
cada operação ou prestação, tributada ou não, inclusive sujeita ao 
regime de substituição tributária, ainda que dispensada a 
escrituração; 
  
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. 
  
Art. 127. Os contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de 
Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicações e/ou do 
Imposto sobre Produtos Industrializados emitem, conforme as 
operações que realizarem, os seguintes documentos fiscais, cujos 
modelos devem ser definidos por ato do Secretário de Estado da 
Fazenda: 
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I – Nota Fiscal, modelos 1 ou 1-A; (Convênio SINIEF s/no, de 15 de 
dezembro de 1970) 
II – Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2; (Convênio 
SINIEF s/no, de 15 de dezembro de 1970) 
III – Cupom Fiscal emitido por equipamento Emissor de Cupom 
Fiscal (ECF), constante na legislação específica; 

 
Pois bem, não há duvida que não foi observado pelo autor do lançamento 

os procedimentos necessários para lavratura do presente auto de infração e 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 deve 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 também 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, discordamos da decisão de primeira instância que decidiu 

pela procedência do presente auto de infração, para acolher a preliminar de 
cerceamento de defesa arguida pelo sujeito passivo, cujos motivos ensejadores 
configuram realmente cerceamento de defesa, pois está comprovado nos autos que 
o sujeito passivo não teve oportunidade de se manifestar sobre a apreensão dos 
documentos pelo fisco, bem como, houve descumprimento de requisito previsto no 
art. 35, da Lei no 1.288/01 na lavratura do presente auto de infração, 
obstacularizando o sujeito passivo de se defender da forma legalmente permitida e 
uma vez constatados vícios 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, acolho a preliminar de cerceamento de defesa arguida 

pelo sujeito passivo e 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.  
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É como voto. 
 

 
DECISÃO 
 
 

O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 
processo, decidiu, por unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do auto de 
infração por cerceamento de defesa, por erro no histórico da infração e apreensão 
de documentos, arguida pelo sujeito passivo e julgar extinto o processo sem 
julgamento de mérito. Os Senhores Adelcimar Esperândio e Gaspar Maurício Mota 
de Macedo fizeram sustentação oral pela Recorrente e Fazenda Pública Estadual, 
respectivamente. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João 
Alberto Barbosa Dias, Ademar Andrade de Oliveira, José Wagner Pio de Santana, 
Guilherme Trindade Meira Costa, Rui José Diel e Felipe Falcão de Lima. Presidiu a 
sessão de julgamento aos seis dias do mês de outubro de 2016, o conselheiro 
Suzano Lino Marques. 
 

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

 
 
 

Suzano Lino Marques  
Presidente 

 
 

João Alberto Barbosa Dias  
Conselheiro Relator 

 


