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ACORDÃO No 127/2016 
PROCESSO No: 2014/6040/501212 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2014/000589 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.527 
INTERESSADO: NERESCO COM DE TEMPEROS LTDA - ME 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.064.206-0 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. LEVANTAMENTO BÁSICO DO ICMS. 
APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO. FALTA DE CLAREZA DA 
RECLAMAÇÃO E DO DEMONSTRATIVO. CERCEAMENTO À DEFESA. 
NULIDADE. É nulo o auto de infração por cerceamento à defesa, quando constatado 
a falta de clareza na descrição e a ausência do demonstrativo do crédito, nos termos 
do artigo 28, inciso II da Lei 1.288/2001. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário por meio do auto 
de infração nº 2014/000589 (fls. 02/03), contra o contribuinte qualificado na peça 
inaugural, referente à exigência de ICMS originado em aproveitamento de crédito do 
imposto no exercício de 2013. 

 
Foi anexado aos autos o levantamento básico do ICMS (fls. 04/05), 

relatório de GIAM (fls. 06), DIF 2014 (fls. 07/08), registros fiscais dos documentos de 
entradas de mercadorias – resumo (fls. 09/20), registros fiscais dos documentos de 
saídas de mercadorias – resumo (fls. 21/32) e registros fiscais da apuração do ICMS 
(fls. 33/48). 

 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por edital (fls. 51) para 

apresentar impugnação ou pagar o crédito tributário reclamado, não comparecendo 
ao processo, incorrendo em revelia (fls. 52). 

 
Encaminhado para julgamento em primeira instância, os autos foram 

encaminhados à Delegacia Regional de Fiscalização em Palmas (fls. 54/55) para o 
autuante, ou seu substituto, reanalisar a narrativa da infração cometida pelo sujeito 
passivo e indicada no campo 4.1 do auto de infração de forma a dar clareza relativo 
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aos créditos aproveitados indevidamente e juntar o demonstrativo do crédito 
tributário. 

 
O substituto do autuante compareceu no processo às fls. 57/60 

informando que “os autos não estão aptos e ou, suficientes, para demonstrar a 
materialidade do ilícito denunciado à inicial, tampouco para dar sustentabilidade à 
acusação, haja vista que o autuante não demonstra as ocorrências apontadas no 
tocante aos valores, que simplesmente foram extraídos de informações oferecidas 
ao fisco pelo próprio contribuinte”. Desta forma, não houve como sanear o processo 
e sugere ao julgador de primeira instância que o auto de infração seja julgado nulo. 

 
O Julgador de Primeira Instância, em Sentença Revisional Declaratória às 

fls. 62/65, decide pala nulidade do auto de infração no 2014/000589, por falta de 
clareza da reclamação e por falta do demonstrativo do crédito tributário, conforme 
inciso I, alínea “c” e inciso IV do art. 35 da Lei no 1.288/2001. 

 
A Representação Fazendária, em reexame necessário, concorda com a 

decisão singular, em seus fundamentos, que julgou nulo o auto de infração em 
epígrafe. 

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
A presente demande trata-se da constituição de crédito tributário por meio 

do auto de infração nº 2014/000589 (fls. 02/03), contra o contribuinte qualificado na 
peça inaugural, referente à exigência de ICMS originado em aproveitamento de 
crédito do imposto no exercício de 2013. 

 
Preliminarmente, o art. 35, incisos I, alínea “c”, e IV, da Lei nº 1.288/2001 

dispõe que o auto de infração deve conter a descrição clara e precisa do fato 
ocorrido sobre a infração cometida e contenha em anexo todos os demonstrativos 
do crédito tributário e os documentos comprobatórios dos fatos, nestes termos: 

 
Art. 35.  O Auto de Infração: 
 
I – formaliza a exigência do crédito tributário e contém, no mínimo: 
 
c) a descrição clara, precisa e resumida do fato e indicação do 
período de sua ocorrência; 
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IV – contém em anexo todos os demonstrativos do crédito tributário e 
os documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar. 

 
No presente caso, não foram anexados ao auto de infração o 

demonstrativo do crédito tributário e os documentos comprobatórios do ilícito fiscal, 
fato que contraria o disposto no dispositivo legal citado e, também, não foi saneado 
o auto de infração quanto à clareza da infração solicitado pelo julgador em seu 
despacho de fls. 54/55. Desta forma, entendo que está caracterizada a nulidade do 
auto de infração. 

 
Pode se ver claramente que no levantamento do ICMS de fls. 04, a 

pretensão fiscal é “ICMS NÃO REGISTRADO E NÃO RECOLHIDO”, diferentemente 
do que está pretendido no auto de infração como “APROVEITAMENTO INDEVIDO 
DE CRÉDITO”, que em momento algum foi demonstrado a origem desses créditos, 
tal procedimento denota claramente o cerceamento à defesa, previsto no art. 28, da 
Lei no 1.288/2001. 

 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins 

– COCRE já apreciou a matéria em discussão e tem assim decidido: 
 

ACÓRDÃO Nº: 033/2015: 
EMENTA: ICMS. MULTA FORMAL. OMISSÃO DE REGISTRO E 
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS À FISCALIZAÇÃO. 
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. NULIDADE – 
É nulo o auto de infração quando não contiver em anexo os 
documentos comprobatórios em que se constitui a reclamação 
tributária. 

 
Diante do exposto, decido pela confirmação da sentença de primeira 

instância que julgou NULO o auto de infração nº 2014/000589 (fls. 02/03), pela falta 
de clareza da reclamação tributária e por não ter anexado o demonstrativo do crédito 
tributário conforme determina os incisos I, alínea “c”, e IV do art. 35 da Lei nº 
1.288/2001. 

 
 

DECISÃO 
 
 

Certifico que na conformidade da ata da sessão ordinária hoje realizada, o 
Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente processo, 
decidiu, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância que 
julgou nulo o auto de infração no 2014/000589 e julgar extinto o processo sem 
julgamento de mérito. O representante fazendário Hyun Suk Lee fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública e solicitou o refazimento dos trabalhos de auditoria, 
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conforme prevê o Regimento Interno. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros João Alberto Barbosa Dias, Paloma Arruda Ferreira Pincinato, José 
Wagner Pio de Santana, Osmar Defante, Rui José Diel e Felipe Falcão de Lima. 
Presidiu a sessão de julgamento aos vinte e seis dias do mês de setembro de 2016, 
o conselheiro Suzano Lino Marques. 
 

 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos dez dias do mês de novembro de 2016. 
 
 

 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

João Alberto Barbosa Dias 
Conselheiro Relator 


