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ACÓRDÃO No 
 
007/2017 

PROCESSO No: 2014/6040/502788 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2014/001842 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.530 
INTERESSADO: RM-COM ATACADISTA DE PEÇAS E 

ACESSORIOS P/VEÍCULOS LTDA 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.341.312-6 

 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. AUDITORIA. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO. 
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS 
FATOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. A ausência dos documentos 
comprobatórios dos fatos, previstos no art. 35, inciso IV, da Lei 1.288/2001, acarreta 
a nulidade do auto de infração por cerceamento de defesa, conforme art. 28, inciso 
II, da mesma Lei. 

 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
de infração nº 2014/001842, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 
referente ao aproveitamento de crédito de ICMS substituição tributária no mês de 
setembro de 2011 no valor de R$5.785,96 a título de saldo credor do ICMS-ST do 
período anterior inexistente. 

 
Foi juntado aos autos cópia do livro fiscal de apuração do ICMS – 

substituição tributária e o levantamento básico do ICMS substituição tributária 
relativo ao mês de novembro de 2011 (fls. 04/08) dos autos. 

 
A autuada foi intimada do auto de infração por via postal e por edital de 

intimação em 12.08.2014 e 29.09.2014 respectivamente (fls. 09/11), apresentando 
impugnação tempestiva representado por Advogado constituído, com as seguintes 
alegações (fls. 12/41): 

 
Que a impugnante exerce a atividade de comércio atacadista de peças e 

acessórios para automóveis e é signatária do Termo de Acordo de Regime Especial- 
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TARE nº 1.344/2003 para recolhimento do ICMS substituição tributária nas saídas 
das mercadorias, bem como de crédito fiscal presumido nas saídas internas e 
externas para mercadorias não sujeitas à substituição tributária. 

 
Contesta a constituição do crédito tributário diz que no mês de agosto de 

2011, a empresa apurou o ICMS normal de R$7.475,08 e um débito de ICMS 
substituição tributária no valor de R$14.739,23, conforme consta dos documentos 
anexos. 

 
 No mesmo mês as entradas de mercadorias geraram para a impugnante 

um valor de crédito de ICMS-ST recolhidos pelas remetentes de R$ 28.000,27 e 
apresenta cópias das notas fiscais aos autos. 

 
 Lembra a impugnante que é responsável pelo cálculo e apuração do 

ICMS-ST sobre todas as saídas que realizar, independente de retenções anteriores, 
sendo que os valores recolhidos pelos remetentes devem ser aproveitados como 
créditos na apuração. 

 
Dando continuidade a suas alegações, esclarece que quando da 

apuração do imposto (débitos e créditos) no mês de novembro de 2011, o resultado 
foi um saldo credor de R$5.785,96 a ser transportado para o mês seguinte, valor 
esse aproveitado no mês de novembro de 2011 a título de saldo credor do ICMS-ST 
do período anterior. 

 
Finaliza, afirmando que descabe a acusação de aproveitamento indevido 

de crédito tributário. 
 
O julgador de primeira instância comparece ao feito e solicita ao autor do 

procedimento ou seu substituto os seguintes procedimentos: 
 
1. Faça juntada aos autos do comprovante do recolhimento do ICMS-ST 

destacados nos DANFE’s de fls. 33/41, tendo em vista que os 
remetentes não são substitutos tributários perante o Estado do 
Tocantins. 
 

2. Apresente o demonstrativo do crédito tributário de conformidade com 
as razões do estorno de crédito tributário lançado. 
 

3. Manifestar sobre as alegações do sujeito passivo a respeito da 
sistemática dos estornos relativo ao crédito presumido. 
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Em 16.11.2015, o auditor substituto apresenta sua manifestação em 
atendimento à solicitação do julgador de primeira instância (fls. 46/49), em síntese 
relata o seguinte:  

 
1. O autor do procedimento não identifica com clareza ou exatidão a 

infração cometida, o valor do imposto devido e o demonstrativo do crédito tributário. 
 
2. Que o autor da reclamação tributária apresenta as fls. 06 e 08 planilhas 

sem a devida motivação que comprova que realmente o estorno do saldo credor do 
ICMS-ST é devido. 

 
3. Afirma que não existe o demonstrativo do crédito tributário nos autos. 
 
4. Que o sujeito passivo é signatário do TARE para apuração e 

recolhimento do ICMS-ST nas saídas de mercadorias, e ainda, crédito fiscal 
presumido nas saídas internas e externas para as mercadorias sujeitas a 
substituição tributária. 

 
5. Que quando da verificação dos trabalhos da auditoria, não foi possível 

identificar como o autor do procedimento chegou à conclusão de que o contribuinte 
efetuou aproveitamento de crédito presumido do ICMS, em razão da inexistência do 
levantamento do ICMS-ST que comprove a veracidade dos fatos (apuração do 
ICMS-ST). 

 
6. Afirma que considerando que o sujeito passivo sustenta que houve 

erros no levantamento fiscal, principalmente pela não compreensão do TARE, 
considera que os autos não estão aptos e ou, suficientes, para demonstrar a 
materialidade do ilícito denunciado à inicial, tampouco para dar sustenção à 
acusação. 

 
7.  Declara ser incapaz para efetuar o aditamento ao Auto de Infração, de 

acordo com que consta dos autos e sugere a realização de nova auditoria. 
 
8. Manifesta pela nulidade do auto de infração e cita o Artigo 35, inciso IV 

da Lei 1.288/2001. 
 
Foi proferida a decisão de primeira instância, que decidiu pela nulidade do 

auto de infração e dado vistas à Representação Fazendária, esta se manifesta pela 
manutenção da sentença de primeiro grau ao auto de infração no 2014/001842.  

 
Notificado o sujeito passivo da decisão de primeira instância e da 

manifestação da Representação Fazendária via postal, este não mais comparece ao 
feito. 
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É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
O crédito tributário constituído contra o sujeito passivo identificado na 

inicial, trata-se de aproveitamento indevido de crédito de ICMS no mês de setembro 
de 2011. 

 
Na tentativa de saneamento do processo, os autos foram devolvidos ao 

autor ou seu substituto, sendo que o auditor substituto declara ser incapaz de 
emendar o auto de infração, pois não foi possível a identificar a origem e o 
fundamento da reclamação tributária. 

 
Preliminarmente, ao auto de infração devem ser anexados o 

demonstrativo do crédito tributário e os documentos comprobatórios dos fatos em 
que se fundamentar, conforme preconiza o art. 35, inciso IV da Lei nº 1.288/01. 

 
O autor do procedimento não fez juntada de nenhum documento que 

comprove a prática do ilícito descrito na inicial. Juntou aos autos apenas cópia do 
livro fiscal de apuração do ICMS onde considera o valor de R$5.785,96 como 
aproveitamento de crédito de ICMS substituição tributária relativo a saldo credor do 
ICMS-ST do período anterior inexistente, porém não aprofundou na análise da conta 
corrente da escrituração do contribuinte, de forma a entender o mecanismo dos 
lançamentos de débitos e créditos relativo as operações com substituição tributária 
ou não, de acordo com que consta do TARE pactuado entre o sujeito passivo e a 
secretaria da fazenda do estado.  

 
Conforme dito pela impugnante o saldo credor de substituição tributária 

do período anterior é referente as operações realizadas no mês de agosto de 2011 e 
transportado para o mês de novembro de 2011.  

 
O nobre auditor de forma equivocada junta aos autos o levantamento 

básico do ICMS-ST (fls. 07/08) somente no mês de novembro de 2011, sem 
considerar as operações praticadas pelo contribuinte dos meses anteriores. 

 
O trabalho de auditoria foi feito de forma incompleta e incorreta, seria 

necessário o levantamento fiscal completo de forma a apresentar toda a 
movimentação do contribuinte, onde pudesse verificar o cumprimento das 
obrigações inerentes ao Termo de Acordo de Regime Especial, em relação as 
operações praticadas por substituição tributária, tanto quanto aos aproveitamentos 
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de créditos relativos aos recolhimentos por substituição tributária pelas entradas, os 
valores de ICMS-ST retidos e recolhidos anteriormente e as efetivas saídas de 
mercadorias beneficiadas ou não pelo TARE nº 1.344/2003. 

 
Analisando a descrição da infração constatada no campo 5.1 do auto de 

infração, o livro de apuração do ICMS e os levantamentos fiscais juntados pelo autor 
do procedimento (fls. 04/08), é possível definir que a suposta infração não está 
devidamente caracterizada e não retrata a realidade dos fatos. 

 
Tem razão o auditor substituto que deu parecer favorável pela nulidade do 

auto de infração, quando o mesmo afirma que “(...) a presente autuação carece de 
mais evidências substanciais, ou seja, a convergência de outros elementos 
materiais, no sentido de demonstrar ou evidenciar satisfatoriamente, a materialidade 
do ilícito denunciado (...)”. 

 
Assim, entendo que a peça inicial esta evidenciada em erros que resultam 

na impossibilidade de defesa do contribuinte, pois o valor do ICMS reclamado não é 
conhecido, portanto não é possível ao sujeito passivo saber e conhecer a acusação 
a ele imputada.  

 
Desta forma, caracterizado está o cerceamento ao direito de defesa e o 

cerceamento ao direito de defesa é uma das hipóteses de nulidades absolutas 
previstas no art. 28 da Lei 1.288/2001. 

 
A Lei 1.288/2001, assim estabelece: 
 
 

Art. 28.É nulo o ato praticado: 
 

   (...) 
 

II – com cerceamento de defesa; 
 
(...) 

 
Art. 29. A nulidade é declarada de ofício pela autoridade competente 
para praticar o ato ou    julgar a sua legitimidade. 
 
Art. 35.O Auto de Infração: 
 
I – formaliza a exigência do crédito tributário e contém, no mínimo: 
 
(...) 
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c) a descrição clara, precisa e resumida do fato e indicação do 
período de sua ocorrência; 
 
(...) 

 
IV – contém em anexo todos os demonstrativos do crédito tributário e 
os documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar. 

 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins, 

assim tem decidido em materias análogas: 
 

ACÓRDÃO Nº.019/2014 EMENTA: ICMS. LEVANTAMENTO 
FISCAL DAS NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS NÃO 
REGISTRADAS NO LIVRO PRÓPRIO. NULIDADE. FALTA DE 
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 
CERCEAMENTO DE DEFESA - É nulo o auto de infração quando 
constatada a falta de documentos comprobatórios dos fatos em que 
se fundamentar o crédito tributário. 

 

ACÓRDÃO nº 076/2012  LEVANTAMENTO DA CONTA CAIXA. 
SAÍDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS NÃO REGISTRADAS. 
NULIDADE. ERRO NA DESCRIÇÃO E TIPIFICAÇÃO DA 
INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA – É nulo o Auto de 
Infração quando configurado cerceamento de defesa por não 
descrever a infração cometida e não indicar o dispositivo legal 
infringido corretamente. 

 

Deste modo, nota-se claramente os requisitos de nulidade no auto de 
infração às fls. 02, conforme disposto no artigo 28 da Lei nº 1.288/01, por 
cerceamento ao direito de defesa em razão da falta de documentos comprobatórios 
dos fatos em que se fundamentar o crédito tributário e por não descrever 
corretamente a infração cometida. 

 
Diante do exposto, mantenho a decisão singular em sentença prolatada e 

julgo NULO sem análise de mérito o auto de infração nº 2014/001842. 

 

 
DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
que julgou nulo o auto de infração no 2014/001842 e extinto o processo sem análise 
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de mérito. O Senhor Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública Estadual e pediu o refazimento dos trabalhos de auditoria 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, Ademar Andrade de Oliveira, Rui José Diel e Felipe Falcão de Lima. 
Presidiu a sessão de julgamento aos cinco dias do mês de dezembro de 2016, o 
conselheiro Suzano Lino Marques. 
 

Plenário do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, em Palmas-
TO, aos 19 dias do mês de janeiro de 2017. 

 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 
 

João Alberto Barbosa Dias 
Conselheiro Relator 

 
 
 


