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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 146/2011
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.060
PROCESSO No: 2010/60400/503754
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/002134
SUJEITO PASSIVO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO 

NORTE S/A.
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.047.789-1
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS. LEVANTAMENTO INSUBSISTENTE. FALTA DE DOCUMENTO. 
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – É nula a exigência tributária, quando 
o levantamento é insubsistente e falta documento que configure a ocorrência do
ilícito fiscal, dificultando a defesa do contribuinte.

RELATÓRIO

O contribuinte foi autuado no campo 4, por aproveitar indevidamente 
crédito de ICMS, sobre prestação de serviços de transporte intermunicipal, não 
reduzindo a base de cálculo do imposto em 29,41%, constatado através dos 
Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas – CTRC, e enumerados em 
planilha anexa, na importância de R$ 6.469,64 (seis mil, quatrocentos e sessenta e 
nove reais, sessenta e quatro  centavos).

Intimado, por via postal, o sujeito passivo comparece aos autos 
apresentando impugnação tempestiva (fls. 06/19), alegando que discorda da 
autuação pela violação ao princípio da não cumulatividade que ocorre ao se exigir o 
estorno de crédito de ICMS aproveitado em prestações anteriores (transportes), que 
sequer serão alcançadas pela alegada redução da base de cálculo nas operações 
posteriores (vendas). E que tais créditos não podem ser negados ou restringidos 
ainda que previstos em lei, por tratar-se de claro direito constitucional.

A julgadora de primeira instância em despacho às fls. 29 solicita que o 
processo retorne à Delegacia Regional Tributária de Palmas para que o autor do 
procedimento ou seu substituto faça juntada de levantamento que demonstre o valor 
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autuado, tendo em vista que a planilha às fls. 04 não corresponde aos valores 
lançados como base de cálculo e valor originário nos campos 4.8 e 4.11.

Encaminhado o processo, o autor do procedimento elabora Termo de 
Aditamento, retificando os campos 4.8 e 4.11 para os seguintes valores:

Campo 4.8 – Base de Cálculo: R$ 36.895,29

Campo 4.11 – Valor Originário: R$ 6.272,20

Intimado, via correio, a autuada comparece aos autos reiterando os 
termos da impugnação, requerendo o integral cancelamento da autuação.  

A julgadora de primeira instância, em sentença às fls. 40, decide pela 
nulidade do auto de infração, por entender que está caracterizado o cerceamento ao
direito de defesa do contribuinte, tendo em vista que o autuante lavrou termo de 
aditamento retificando a peça inicial, mas não anexou aos autos levantamento mais 
subsistente e outros documentos comprobatórios da autuação, submetendo a 
decisão à apreciação do Conselho de Contribuinte e Recursos Fiscais, nos termos 
dos artigos 56, inciso IV, alínea f e 58, parágrafo único, da Lei 1.288/01.

A Representação Fazendária, em parecer às fls. 43, pede que seja 
mantida a decisão singular.

Intimada da decisão de primeira instância, a autuada não comparece aos 
autos.

VOTO

A presente lide configura-se na autuação indicada no campo 4 por 
aproveitar, indevidamente, crédito de ICMS sobre prestação de serviços de 
transporte intermunicipal, não reduzindo a base de cálculo do imposto em 29,41%, 
constatado por meio dos Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas –
CTRC, e enumerados em planilha anexa. 

O sujeito passivo, em sede de impugnação, alega que a autuação viola o 
princípio da não cumulatividade, que ocorre ao se exigir o estorno de crédito de 
ICMS aproveitado em prestações anteriores (transportes), que sequer serão 
alcançadas pela alegada redução da base de cálculo nas operações posteriores 
(vendas). E que tais créditos não podem ser negados ou restringidos ainda que 
previstos em lei, por tratar-se de claro direito constitucional.

Embora não tenha sido alegado pela impugnante, a julgadora de primeira 
instância entende que houve cerceamento ao direito de defesa, tendo em vista que 
faltaram provas documentais e levantamento fiscal mais consistente que subsidiasse 
o auto de infração, conforme preceitua o art. 28, inciso II, e art. 29, da Lei 
1288/2001.
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E, seguindo esta linha de raciocínio, decidiu pela nulidade do auto de 
infração.

Assim, analisados os presentes autos, visto que mesmo elaborando termo 
de aditamento, o autor do procedimento não anexou documentos ou levantamento 
que demonstre com clareza os valores autuados. Entendo que está comprometido o 
trabalho executado, em razão do não atendimento ao art. 35, inciso IV, da Lei. 
1288/2001, em destaque:

Art. 35. O Auto de Infração:
............................................................................................

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

Diante do exposto, em reexame necessário, voto pela confirmação da 
decisão de primeira instância que julgou nulo, por cerceamento do direito de defesa, 
o auto de infração no 2010/002134.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 
presente processo, por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão 
de primeira instância que julgou nulo o auto de infração no 2010/002134 por 
cerceamento ao direito de defesa e julgar extinto o processo sem julgamento de 
mérito. O Sr. Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram 
da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Carlos da Silva Leal, Fernanda 
Teixeira Halum, João Gabriel Spicker e Deides Ferreira Lopes. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 08 dias do mês de novembro de 2011, o conselheiro Edson Luiz 
Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 17 dias do mês de novembro de 2011.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

Luiz Carlos da Silva Leal
Conselheiro Relator


