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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 149/2011
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.069
PROCESSO No: 2004/6500/500018
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2004/000605
SUJEITO PASSIVO: S M MACIEL MARINHO
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.055.420-9
REQUERENTE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA 

ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO. INFRAÇÃO 
TIPIFICADA NÃO GUARDA RELAÇÃO ESPECÍFICA COM O HISTÓRICO. 
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE – A infração tipificada de 
forma genérica impossibilita a defesa do contribuinte, acarretando a nulidade do auto 
de infração.

RELATÓRIO

O contribuinte foi autuado por deixar de recolher o ICMS no valor de R$ 
2.674,76 (dois mil, seiscentos e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos), 
referente ao aproveitamento indevido de crédito, pois o ICMS antecipado não dá 
direito ao crédito conforme demonstrado no Levantamento do ICMS, relativo ao 
exercício de 2002.

Intimado do auto de infração, o sujeito passivo apresenta impugnação 
tempestiva, alegando que no exercício de 2002 estava enquadrado como 
microempresa, contribuindo com a alíquota de 3,5% sobre o faturamento, e 
conforme o art. 457 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 462/97, as 
microempresas ficam dispensadas da escrituração dos livros de registro de entrada 
de mercadorias e apuração do ICMS, sem aproveitamento de créditos na apuração 
do imposto.

Em despacho às fls. 09, o julgador de primeira instância converte o 
processo em diligência, retornando os autos a Delegacia da Receita Estadual de 
Araguatins, para que o autor do procedimento se manifeste com relação a afirmação 
da empresa de que estava enquadrada como microempresa no período relativo a 
autuação e para que anexe aos autos cópias do livro de apuração do ICMS e notas 
fiscais comprobatórias do fato alegado.



2

Em manifestação às fls. 48, a autoridade aututante observa que após 
realizada a diligência solicitada pelo julgador de primeira instância, constatou-se que 
a empresa está enquadrada no regime de microempresa (fls.12), e que realizou a 
apuração do ICMS como microempresa no período de 01/2002 a 06/2002, conforme 
cópia do livro de saída (fls. 13 à 30) e guia de arrecadação (fls. 31 e 32).

Porém, no período de 07/2002 a 12/2002, a empresa realizou apuração 
normal do ICMS com aproveitamento indevido de crédito, conforme cópia do livro de 
ICMS (fls. 33 à 46).

Em novo despacho (fls. 50), a julgadora de primeira instância entende que 
a infração tipificada no campo 4.13 é muito genérica, não descrevendo o ilícito fiscal 
praticado pelo sujeito passivo, dessa forma determina que o autor do procedimento 
ou seu substituto tipifique a infração com mais especificidade, de acordo com o 
descrito no campo 4.1.

Às fls. 54 foi lavrado termo de aditamento, alterando o descrito no campo 
4.1 para: “Deverá recolher...., referente a créditos do ICMS lançados indevidamente, 
sob o título de ICMS Antecipado nas colunas de outros créditos do livro de registro 
de apuração do ICMS, no período de julho a dezembro de 2002, conforme foi 
constatado através do levantamento básico do ICMS em anexo”.

Intimado do termo de aditamento, o sujeito passivo não comparece aos 
autos, sendo lavrado termo de revelia às fls. 57.

A julgadora de primeira instância julgou nulo o auto de infração, por 
entender que houve cerceamento ao direito de defesa do contribuinte no momento 
em que não foi retificada a infração descrita no campo 4.13.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomenda que seja 
mantida a decisão singular pela nulidade do auto de infração.

Intimado da sentença de primeira instância e do parecer da 
Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou. 

VOTO

Visto analisado e discutido o presente processo que exige ICMS referente 
ao aproveitamento indevido de crédito, foi possível observar que o auto de infração 
contém falhas que acarretam a sua nulidade.

A tipificação da infração no campo 4.13 não guarda relação específica 
com a autuação, motivo pela qual a julgadora de primeira instância determinou o 
aditamento do mesmo para correção e enquadramento da infração.

No entanto, o autor do procedimento lavrou termo de aditamento às fls.54 
alterando o histórico do campo 4.11 e não se manifestando em relação ao campo 
4.13, dificultando assim a defesa do contribuinte.
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O dispositivo legal infringido é requisito essencial na constituição do 
crédito tributário, conforme o art. 35, inciso I, alínea “d”, da Lei 1.288/01. Assim, no 
momento em que a autoridade autuante deixou de retificá-lo tornou o lançamento 
passível de nulidade, por restar caracterizado o cerceamento ao direito de defesa do 
contribuinte. Vejamos o texto legal:

Art. 35. O Auto de Infração:

I – formaliza a exigência do crédito tributário e contém, no 
mínimo:
............................................................................................

d) o dispositivo legal infringido;

Diante do exposto, entendo ser nulo o presente auto de infração, devendo 
ser confirmada a sentença de primeira instância.

É como voto.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância que 
julgou nulo a reclamação tributária constante do auto de infração no 2004/000605 e 
extinguir o processo sem julgamento de mérito. O Sr. Heverton Luiz de Siqueira 
Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública e sugere refazimento dos autos 
conforme art. 11 do Regimento Interno. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker, Deides Ferreira Lopes 
e Luiz Carlos da Silva Leal. Presidiu a sessão de julgamento aos 21 dias do mês de 
outubro de 2011, o conselheiro Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 28 dias do mês de novembro de 2011.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

Fernanda Teixeira Halum
Conselheira Relatora


