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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 127/2012
REEXAME NECESSÁRIO 3.160
PROCESSO No: 2011/6040/501920
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/001315
SUJEITO PASSIVO DECOLE ATACADO E DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.402.230-9
RECORRENTE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITOS. DOCUMENTOS 
FISCAIS NÃO DEVOLVIDOS AO CONTRIBUINTE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NULIDADE – Há que se considerar nulo o auto de infração, quando não ocorre a 
devolução ao contribuinte dos documentos utilizados no levantamento fiscal.

RELATÓRIO

A empresa foi autuada por aproveitar indevidamente créditos de ICMS no 
valor total de R$ 309.347,30 (trezentos e nove mil, trezentos e quarenta e sete reais 
e trinta centavos), originários de beneficio do programa cheque moradia, tendo como 
lastro documentos inidôneos de transferência de saldo credor inexistente de outro 
estabelecimento de contribuinte, conforme demonstrado através do levantamento 
básico do ICMS e demais documentos, relativo ao exercício de 2010, lançado nos 
campos 4 a 7 do auto de infração.

A autuada foi intimada por via postal, apresentou impugnação tempestiva 
arguiu preliminar de nulidade do auto de infração por desrespeito aos art. 32-A, 33 e 
34 e que salta aos olhos o desrespeito ao art. 35, inciso I alínea “c” e inciso IV, todos 
da Lei 1.288/2001.

No mérito, aduz que a acusação está apontando aproveitamento indevido 
de créditos do ICMS de cheque moradia, tendo como lastro documentos inidôneos, 
contudo não é possível ao contribuinte discutir e provar a idoneidade dos 
documentos, porque tais documentos foram entregues ao auditor, que não os 
devolveu ao contribuinte.
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Todavia, não se pode dizer que os documentos são inidôneos sem o crivo 
do art. 145, do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 2.912/2006.

Assim, é fácil constatar que as acusações são infundadas, porque os 
documentos que estão de posse do auditor estão em consonância com o art. 145 do 
RICMS.

Em despacho de fls. 71, a julgadora de primeira instância retorna os autos 
à origem para que o seu titular solicite ao autor do procedimento que faça a juntada 
de protocolo que comprove a devolução dos documentos fiscais e reveja a infração 
tipificada no campo 4.13.

Em parecer de fls. 73 o autor do procedimento diz que cópias dos 
documentos estão acostadas aos autos e igualmente postas a disposição do 
autuado, por isso entende que são absolutamente infundadas as alegações de 
cerceamento de direito de defesa, ardilosamente articuladas pelo sujeito passivo.

Às fls. 74 é lavrado termo de aditamento alterando o campo 4.13, para 
“Art. 45, inciso XVIII, da Lei nº 1.287/01, c/c Art. 9º, inciso XXIV, §§º 1º ao 13º do 
Regulamento do ICMS, aprovado pelo decreto nº 2.912/06”.

Devidamente intimado do termo de aditamento o sujeito passivo reitera os 
pedidos formulados em grau de impugnação.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração nulo.

Em manifestação de fls. 85/86, o Representante da Fazenda Pública pede 
pela reforma da sentença de primeira instância para julgar o auto de infração 
procedente.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer do representante fazendário, o sujeito passivo se manifesta alegando que a 
não devolução dos documentos ao contribuinte pela autoridade fiscal, impede que o 
mesmo produza provas a partir de outros documentos ou até mesmo dos 
documentos juntados pela autoridade autuante.

Assim sendo pede que seja mantida a decisão de primeira instância que 
julgou nulo o auto de infração.

VOTO

Visto, analisado e discutido o presente processo que estorna créditos de 
ICMS aproveitados indevidamente.

Ao analisarmos a impugnação, deparamos com as alegações da defesa,
que diz ser impossível discutir e provar a idoneidade dos documentos, pois os 
mesmos foram entregues ao auditor que não os devolveu.
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Questionado a comprovar por meio do despacho no 199/2011, fls. 71 dos 
autos a devolução dos documentos fiscais o autor do procedimento em parecer no

15/2011 diz: “que o processo está devidamente instruído com cópias dos 
documentos entregues ao auditor Antônio Olímpio, [...], consideramos que tais 
documentos estão absolutamente disponíveis ao sujeito passivo, além das cópias 
acostadas ao próprio auto de infração, igualmente postas à disposição do autuado, 
afora as cópias enviadas pela Agência de Atendimento conforme aviso de 
recebimento de fls. 57 dos autos”.

Fica claro por meio do parecer do próprio autor do procedimento que os 
documentos não foram devolvidos ao contribuinte como seria de se esperar, mas 
sim a outro auditor conforme se encontra narrado às fls.73 dos autos.

Dessa forma, entendo que no caso em tela o direito de defesa do 
contribuinte foi cerceado, devendo assim ser julgado nulo o auto de infração, 
conforme previsto no art. 28, inciso II, da Lei 1.288/2001, a saber:

Art. 28. É nulo o ato praticado:
(...)

II – com cerceamento de defesa;

É como voto.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
que julgou nulo o auto de infração no 2011/001315 e extinto o processo sem 
julgamento de mérito. Os Senhores Rui José Diel e Aldecimar Esperandio fizeram 
sustentação oral pela Fazenda Pública e Sujeito Passivo, respectivamente. O 
representante fazendário sugeriu o refazimento dos trabalhos de auditoria, conforme 
prevê o Regimento Interno. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
João Gabriel Spicker, Deides Ferreira Lopes, Luiz Carlos da Silva Leal e Fernanda 
Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 19 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

João Gabriel Spicker
Conselheiro Relator


