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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 125/2012
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.134
PROCESSO No: 2011/7270/500317
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/001462
SUJEITO PASSIVO: DISMOBRÁS IMP EXP E DIST DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.386.756-9
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO. NULIDADE. ERRO 
NA TIPIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO – É nulo o auto de infração quando não indicar o 
dispositivo legal infringido corretamente.

RELATÓRIO

O contribuinte foi autuado nos campos 4 e 5, por aproveitar 
indevidamente crédito de ICMS, referente à devolução de mercadorias não 
comprovando a efetiva devolução, conforme determina a legislação tributária, nas 
importâncias de: R$ 18.881,04 (dezoito mil, oitocentos e oitenta e um reais e quatro 
centavos) e R$ 5.115,21 (cinco mil, cento e quinze reais e vinte um centavos) 
respectivamente, demonstrados em planilhas e cópia de notas fiscais em anexo.

Intimado via correio o sujeito passivo comparece aos autos, apresentando 
impugnação tempestiva (fls. 33/36), alegando que a presente autuação não encontra 
respaldo fático, isto porque as referidas notas fiscais de devolução foram emitidas 
em cumprimento a todas as exigências legais apontadas, conforme faz prova as 
cópias dos documentos fiscais anexados e recolhidos por amostragem. Caso no 
período apontado tenha havido a emissão de documento fiscal sem a referida 
informação tratar-se-á de mero equívoco aleatório.

A julgadora de primeira instância, em despacho às fls. 68, determina o 
retorno dos autos ao chefe do órgão preparador para saneamento acerca da 
legitimidade das partes.

Notificado via correio, a autuada às fls. 72, por intermédio de seu 
advogado, ratifica os termos da impugnação apresentada.
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A julgadora de primeira instância, em despacho às fls. 80, solicita ao autor 
do procedimento ou seu substituto, que reveja as infrações tipificadas nos campos 
4.13 e 5;13, através de aditamento ao auto.

Atendendo o solicitado, o autor do procedimento, retifica os campos 
solicitados, da seguinte forma:

Nos campos acima citados, onde se lê: Inciso XIII e Art. 152; Leia-se: 
Inciso XVIII e art. 151.

A julgadora de primeira instância em sentença às fls. 90/92, entende que 
o autuante não mencionou quais os campos estavam sendo alterados e a norma 
jurídica a que se referem os dispositivos legais ali mencionados, causando 
cerceamento ao direito de defesa do contribuinte. Julga, declarando nulo o auto de 
infração na conformidade do art. 28, inciso II, da Lei 1.288/01.

A Representação Fazendária, por estar caracterizado o cerceamento do 
direito de defesa, pede que seja mantida a decisão singular.

Notificada via correio e posteriormente via edital, a autuada não se 
manifestou.

VOTO

A presente lide configura-se na autuação descrita nos campos 4 e 5, por
aproveitar indevidamente crédito de ICMS referente à devolução de mercadorias não 
comprovando a efetiva devolução, conforme determina a legislação tributária. 

Em sua defesa a impugnante alega que a autuação não encontra 
respaldo fático, pois ao emitir as notas fiscais de devolução, cumpriu as exigências 
legais apontadas, anexando cópia de notas fiscais por amostragem e que, por 
ventura tenha emitido documento fiscal incompleto, foi por equívoco.

A princípio, conferindo algumas cópias dos documentos de entrada
acostadas aos autos, e que acobertaram as possíveis devoluções e deram suporte 
ao aproveitamento dos créditos estornados pela auditoria, os mesmos não possuem 
no campo próprio, as informações complementares exigidas naquele tipo de 
operação.

Tais informações são condições estabelecidas especialmente no art. 151,
§ 15, do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 2.912/2006, o qual exige 
que seja indicado o número, a data da emissão e o valor da operação do documento 
original, isto é, os dados identificativos da nota fiscal da saída originária.

Porém, ao ser requisitado para rever a infração tipificada no campo 
próprio da peça básica pela julgadora singular, autor do procedimento o fez, por 
intermédio de termo de aditamento, de forma incompleta, deixando de informar a 
norma jurídica a que se referem os dispositivos legais infringidos em que se baseia,
e de indicar os campos que foram alterados.
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Por não ter o autor do procedimento, cumprido com o solicitado na forma 
como foi exposta, a julgadora de primeira instância, entendeu que tal procedimento 
incorreu em cerceamento de defesa, e julga nulo o auto de Infração, em 
conformidade com art. 28, inciso II, da Lei 1.288/2001.

O diploma legal que deu sustentação e direcionou a tomada de decisão 
da julgadora singular, foi o art. 35, Inciso I, Alínea d, da Lei 1.288/2001, que assim 
prescreve:

Art. 35. O Auto de Infração:

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

(...)

d) o dispositivo legal infringido;

Desta forma, o processo não foi devidamente saneado pelo autor do 
procedimento, ao deixar de indicar corretamente em termo de aditamento, o 
dispositivo legal infringido.

Diante do exposto, em reexame necessário, voto pela confirmação da 
decisão de primeira instância que julgou nulo o auto de infração no 2011/001462, 
sem julgamento de mérito.

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 de no 2011/001462, e julgar 
extinto o processo sem julgamento de mérito. O Sr. Rui José Diel fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública e sugeriu o refazimento dos trabalhos de auditoria, 
conforme prevê o Regimento Interno. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Luiz Carlos da Silva Leal, Deides Ferreira Lopes, Fernanda Teixeira 
Halum e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento aos 10 dias do mês 
de outubro de 2012, o conselheiro Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, em Palmas, TO, ao 1o dia do mês de novembro de 2012.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

Luiz Carlos da Silva Leal
Conselheiro Relator


