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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO 

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 
 
 
ACÓRDÃO No: 032/2014 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.327 
PROCESSO No: 2011/6640/500229 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/001032 
SUJEITO PASSIVO: UMUARAMA MOTORS COM E SERV LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.383.830-5 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 

 
 
ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. ALTERAÇÃO DO FATO 

INFRINGENTE POR MEIO DE TERMO DE ADITAMENTO. NOVA INFRAÇÃO. 
AUTO DE INFRAÇÃO DISTINTO. NULIDADE – É nula a reclamação tributária 
quando constatada a alteração do fato infringente cuja descrição caracteriza nova 
infração, neste caso não havendo falar em incorreção ou omissão do auto de 
infração passível de ser saneada, do contrário impõe a lavratura de novo auto de 
infração, conforme dicção do disposto no § 2º do art. 36 da Lei 1.288/2001. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 
A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 

de infração nº 2011/001032 contra o sujeito passivo já devidamente qualificado na 
peça exordial, referente à exigência de ICMS decorrente de aproveitamento indevido 
de crédito por ter efetuado o débito de valor de 735,00 no campo 02 e ao mesmo 
tempo o estorno de débito do valor de R$ 735,00 no campo 07 no período de 01/04 
a 31/04/2007, totalizando o valor de R$ 735,00 conforme auto de infração e termo de 
aditamento às fls. 25/29 e 42/44. 

 
O sujeito passivo foi intimado por via postal (fls. 12), apresentando 

impugnação (fls. 14/16), tempestivamente, com as seguintes alegações: 
 

“[...] que, no presente caso, as mercadorias objeto da exigência do 
ICMS diferencial de alíquota não são destinadas ao uso, consumo ou 
ativo fixo, portanto, não há a ocorrência do diferencial de alíquota.” 
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Sobreveio a sentença de primeira instância às fls. 62/66, a qual em 
análise da preliminar de nulidade arguida pelo sujeito passivo firmou entendimento 
de que no curso do processo houve alteração do fato infringente por meio de termo 
de aditamento às fls. 42/44 (exigência de ICMS diferencial de alíquota para 
aproveitamento indevido de crédito) razão pela qual rejeitou a preliminar suscitada 
em sede de impugnação de fls. 14/16. 

 
No mérito, a ilustre julgadora de primeira instância ressalta que a 

alteração do fato infringente demonstra a inexatidão da determinação do fato que 
configurou a infração, assim, nas palavras da douta julgadora, quando o autor do 
lançamento reconhece seu erro, surge uma nova infração não podendo ser exigida 
por meio de aditamento, mas sim por novo auto de infração.  

 
Desta forma, a ilustre julgadora de primeira instância julgou nulo o auto de 

infração de nº 2011/001032 com fundamento no art. 29 da Lei 1.288/01. Por fim, 
submete a decisão à apreciação do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais 
do Estado do Tocantins, nos termos da alínea “f”, do inciso IV, do art. 56 e parágrafo 
único do art. 58 da Lei 1.288/01 com redação dada pela Lei nº 2.521, de 10/11/2011. 

 
De outro lado, a Representação Fazendária – REFAZ, em parecer às fls. 

87/89, recomenda a manutenção da decisão singular para julgar nulo o auto de 
infração sem análise. 

 
 

VOTO 
 
 
Visto, analisado e discutido o presente processo que exige ICMS 

decorrente de aproveitamento indevido de crédito por ter efetuado o débito de valor 
de 735,00 no campo 02 e ao mesmo tempo o estorno de débito do valor de R$ 
735,00 no campo 07 no período de 01/04 a 31/04/2007, totalizando o valor de R$ 
735,00 conforme auto de infração e termo de aditamento às fls. 25/29 e 42/44. 

 
Analisando os autos verifica-se que a ilustre julgadora a quo julgou nulo o 

auto de infração nº 2011/001032 por entender que houve alteração do fato 
infringente no curso do processo por meio de termo de aditamento às fls. 42/44. 

 
Nesta esteira, cumpre destacar que o auto de infração em análise foi 

constituído originariamente por meio do levantamento fiscal ICMS Diferencial de 
Alíquota sendo alterado por meio de termo de aditamento às fls. 42/44 para 
Aproveitamento indevido de crédito, alterando-se a natureza da infração, o 
dispositivo legal infringido e a penalidade sugerida. 

 
Outrossim, plausível o entendimento assentado pela nobre julgadora de 

primeira instância, a qual preleciona em seu julgado que: 
 

[...] pois a descrição da infração é requisito imprescindível na 
lavratura do auto de infração e quando o autor do lançamento 
compareceu aos autos apresentado novo levantamento fiscal, novo 
valor do crédito tributário, embora relativo ao mesmo período e termo 
de aditamento a descrição da infração descrita no campo 4.1, a base 
de cálculo do campo 4.8, o valor originário do campo 4.11, o 
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dispositivo legal dito como infringido informado no campo 4.13 e a 
penalidade sugerida no campo 4.15, conforme documentos de fls. 
45/46, ficou claro e evidente que o presente auto de infração sofreu 
uma bela de uma transformação por meio de termo de aditamento de 
fls. 42/44 o que comprova a inexatidão da descrição da infração. 

 
Do exposto acima, denota-se que a ilustre julgadora escora sua decisão 

no que preconiza o § 2º do art. 36 da Lei 1.288/01, 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. 

 
Neste prisma, com notável acuidade em sede de julgamento, a nobre 

julgadora singular assevera que as modificações perpetradas no auto de infração no 
curso do processo não ensejam a aplicabilidade do disposto nos §§ 3º e 4º do art. 35 
da Lei 1.288/01 que tratam dos casos de incorreções e omissões do auto de infração 
passíveis de saneamento, pois no entender daquela o mencionado diploma legal 
não permitiu a alteração do objeto do auto de infração, tão somente permite corrigir 
falhas e formalidades processuais, senão vejamos: 

 
Art. 35. O Auto de Infração: 
 
(...) 
 
§ 3º As incorreções ou omissões do auto de infração podem ser 
saneadas e não acarretam nulidade. 
 
§ 4º Não estando em ordem o auto de infração e os autos do 
processo, serão eles devolvidos ao autor do procedimento ou 
substituto para regularização. 

 
De igual sorte, acertadamente decidiu a julgadora de primeira instância na 

parte em que firmou entendimento no sentido de que o inciso I do art. 36 da Lei 
1.288/01 apenas permite a alteração da tipificação legal do auto de infração no curso 
do processo administrativo tributário quando correspondente à infração praticada e 
não da alteração do objeto em sua totalidade, assim entendida a, natureza da 
infração, o dispositivo legal infringido e a penalidade sugerida, fato que enseja a 
lavratura de novo auto de infração a luz da legislação alhures mencionada. 

 
Diante do exposto, voto pela confirmação da decisão de primeira instância 

que julgou nulo o auto de infração nº 2011/001032 por entender que houve alteração 
do fato infringente no curso do processo por meio de termo de aditamento às fls. 
42/44, em consonância com o § 2º do art. 36 da Lei 1.288/01. 

 
 
É como voto. 
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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 2011/001032 e julgar 
extinto o processo sem julgamento de mérito. O representante fazendário Heverton 
Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela fazenda pública e sugere o 
refazimento dos trabalhos de auditoria, conforme prevê o Regimento Interno. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Valcy Barboza Ribeiro, Kellen 
Crystian Soares Pedreira do Vale, Evaniter Cordeiro Toledo e João Alberto Barbosa 
Dias. Presidiu a sessão de julgamento aos 07 dias do mês de agosto de 2014, o 
conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 12 dias do mês de agosto de 2014. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Valcy Barboza Ribeiro 
Conselheiro Relator 


