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ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 
 
 
ACÓRDÃO Nº :                          103/2013 
REEXAME NECESSÁRIO:        3.253 
PROCESSO Nº:                         2011/6040/503112 
AUTO DE INFRAÇÃO :              2011/002064 
SUJEITO PASSIVO:                  UNI BOM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 
             LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº :     29.058.522-8 
RECORRENTE:                             FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL  
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO. TERMO DE 
ADITAMENTO. NOVA INFRAÇÃO. NULIDADE – A constatação de novas infrações 
consignadas em termo de aditamento caracteriza nova exigência fiscal, cujo crédito 
tributário deve ser constituído por meio de auto de infração distinto, nos termos do § 
2º do art. 36 da Lei 1.288/2001, o que torna nulo o lançamento originário. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 
 A empresa aproveitou indevidamente créditos de ICMS, referentes a 
utilização de beneficio fiscal concedido pela Lei 1.201/00 e não ser portador de 
Termo de Acordo de Regime Especial, conforme exigido na referida lei, nos 
exercícios de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e período de 01/01 a 31/02/2011, 
totalizando o valor de R$ 4.247.814,49 (quatro milhões duzentos e quarenta e sete 
mil oitocentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos), apurados conforme 
levantamento básico do ICMS.   
 
 Devidamente intimado o sujeito passivo apresentou impugnação 
tempestiva, alegando que: não foi observado o Principio da Ampla Defesa e do 
Contraditório; a informação da disposição legal infringida e as penalidades aplicáveis 
não podem ser aplicadas ao caso concreto, eivando de nulidade insanável a 
autuação; o auto de infração se trata de substituição tributária, cujo tributo ICMS fora 
recolhido na origem, encerrando assim a fase da tributação; a autuada é beneficiária 
da Lei nº 1.201 de 2000, Termo de Acordo nº 1101/2001 que lhe garante a aplicação 
de carga tributária de 1% (um por cento) da base de cálculo nas operações 
interestaduais e 2% (dois por cento) nas operações internas; a portaria revogadora 
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do Termo de Acordo não teria o condão de subtrair o beneficio fiscal já implantado e 
gozado pela autuada.  
 
 Em despacho de fls. 192, o julgador de primeira instância retorna os autos 
ao autor do procedimento, para que se manifeste sobre as alegações da autuada. 
 
 Às fls. 198/199 o autor do procedimento emite parecer. 
 
 Novamente em despacho de fls. 201, o julgador de primeira instância 
retorna ao autor do procedimento, para que reveja os levantamentos elaborados e 
emende a inicial. 
 
 Às fls. 215/218 o autor do procedimento elabora Termo de Aditamento. 
 
 Devidamente intimado do Termo de Aditamento, o sujeito passivo 
apresentou impugnação. 
 
 O processo foi redistribuído e a julgadora de primeira instância, em 
despacho de fls. 251/252, encaminha o processo ao autor do procedimento, para 
que revise as falhas apontadas, junte provas requeridas, elabore demonstrativos dos 
créditos tributários e novo Termo de Aditamento. 
 
  Em atendimento ao solicitado, às fls. 254/266, o autor do procedimento 
faz juntada de documentos solicitados e elabora novo Termo de Aditamento. 
 
 Instado a se manifestar, o sujeito passivo apresenta impugnação. 
 
 A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, concedeu-lhe 
provimento e julgou nulo o auto de infração, sem análise do mérito, absolvendo o 
sujeito passivo quanto aos campos 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 
 
 Devidamente intimado da sentença de primeira instância, o sujeito 
passivo não se manifestou. 
 
 A Representação Fazendária em sua manifestação pugna pela reforma 
da decisão singular para que as reclamações sejam declaradas procedentes. 
 
  
VOTO 
 
 
 Conforme já narrado, cuida-se de fato gerador ocorrido durante os 
exercícios de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, que ensejou a incidência de 
ICMS apurado a menor. Em 20 de setembro de 2011, a Fazenda Pública Estadual, 
por meio da lavratura do questionado auto de infração, impôs ao sujeito passivo a 
exigência tributária no valor de R$ 4.247.814,49. 
 
 Analisando os autos, nota-se que em nenhum momento a autuada 
conseguiu comprovar a inocorrência dos fatos que deram origem ao lançamento do 
crédito tributário. 
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Nos dois momentos em que lhe foi facultada a oportunidade de 

apresentar provas – o da impugnação e o do recurso – que pudessem ilidir a ação 
fiscal, a autuada ficou apenas no campo das alegações, desrespeitando o disposto 
no mencionado parágrafo, e também o inciso I, do art. 45, da Lei 1.288/2001. 
 
 Ocorre que no compulsar dos autos resta claro e evidente a existência de 
vícios que acarretam a nulidade do auto de infração, pois, como bem citado pela 
nobre julgadora de primeira instância, em sua sentença, o auto de infração se 
apresentou com uma nova cara ao ser lavrado por meio de termo de aditamento e 
embasado nos novos levantamentos fiscais e mais houve uma declarada alteração 
das descrições das infrações constantes nos campos 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1. 
 
 Ora, quando o autor do procedimento reconheceu seu erro, ele deu 
nascimento a novas infrações e que em momento algum, referidas infrações 
poderiam ser exigidas por meio de aditamento, mas sim por um novo auto de 
infração, conforme preceitua o art.36, § 2º, da Lei 1.288/01, senão vejamos: 
 

Art. 36. Iniciado o PAT, o auto de infração somente pode ser 
emendado por termo de aditamento, quando, em cada caso: 

 
§ 2º Constatada nova infração durante a averiguação ou exame 
técnico em documento, livro, objeto ou mercadoria, lavra-se auto de 
infração distinto. 

  
 Oportuno frisar que o art. 36 em seu inciso I, da Lei 1.288/01, deixa 
evidente que o auto de infração somente pode ser emendado por termo de 
aditamento, quando em cada caso houver necessidade de alterar situação prevista 
no art. 35, também da referida lei e a tipificação legal da infração, não abrangendo a 
descrição da infração constatada, mas somente o dispositivo legal correspondente à 
infração praticada, ou seja, aquele que define legalmente o fato cometido. Vejamos: 
 

Art. 36. Iniciado o PAT, o auto de infração somente pode ser 
emendado por termo de aditamento, quando, em cada caso: 

 
I – houver necessidade de alterar: 
 
a) situação prevista no artigo anterior; 

 
b) a tipificação legal da infração;  

 
O autuante, além de apurar nova infração, identificou operações que 

resultariam em outro lançamento tributário, cujo fato está previsto no § 2º do art. 36 
da Lei 1.288/2001, acima transcrito, razão pela qual se deve anular a presente ação 
fiscal por erro formal, em decorrência da descrição do novo fato infringente para que 
se realize outro procedimento com o objetivo de sanear os vícios ora cometidos. 
 

Com efeito, a infração está caracterizada nos autos, ocorrendo tão 
somente um erro praticado pela auditoria quando da elaboração do Termo de 
Aditamento, cuja descrição do fato infringente resultante da reanálise do feito foi 



Publicado no Diário Oficial no 4.027, de 17 de dezembro de 2013 

 

capaz de comprometer o direito de defesa do contribuinte, daí a hipótese de 
nulidade por vicio formal, dando ensejo à realização de um novo procedimento. 
 

Pelas razões de fato e de direito expostas, voto pela confirmação da 
decisão singular por seus próprios e jurídicos fundamentos, haja vista que o art. 36, 
§ 2º, da Lei 1.288/01, deixa claro e evidente que constatada nova infração o autor do 
procedimento deverá lavrar auto de infração distinto, entendo que o presente auto 
de infração deve ser julgado nulo, pois com a lavratura do termo de aditamento de 
fls.216/218 e 268/271 o autor do lançamento deu nascimento a novas infrações que 
jamais poderiam ser exigidas por referido termo.  
  
 
DECISÃO 
 
 
 Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar as preliminares de nulidade do auto de infração, arguidas pela 
Recorrente, por prescrição do crédito tributário dos exercícios de 2006, 2007 e 2008 
e dupla cobrança da mesma reclamação tributária no mesmo processo. E por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância que 
julgou nulo o auto de infração nº 2011/002064 e julgar extinto o processo sem 
julgamento do mérito. O representante fazendário Rui José Diel sugeriu o 
refazimento dos trabalhos de auditoria, conforme prevê o Regimento Interno. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros (as) Kellen Crystian Soares 
Pedreira do Vale, Luiz Carlos da Silva Leal, Deides Ferreira Lopes e Valcy Barboza 
Ribeiro. Presidiu a sessão de julgamento aos 24 dias do mês de outubro de 2013, o 
conselheiro Edson Luiz Lamounier. 
 
 PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, em Palmas-TO, aos 11 dias do mês de dezembro de 2013. 
 
 

 
Luiz Carlos da Silva Leal 
Presidente em exercício 

 
 

Kellen C. Soares Pedreira do Vale 
Conselheira Relatora 


