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ACÓRDÃO No: 093/2017 
PROCESSO No: 2013/6040/503141 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/002208 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.595 
INTERESSADO: ALTO MIUDEZAS COMERCIAL LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.999.070-2 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 

 
 
ICMS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CRÉDITO PRESUMIDO. INFRAÇÕES 

APURADAS POR LEVANTAMENTOS FISCAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. 
NULIDADE – É nulo o auto de infração quando caracterizado o cerceamento de 
defesa descrito no art. 28, inciso IV, da Lei 1.288/01, pela inobservância do requisito 
previsto no art. 35, inciso I, alínea “c”, “d”, § 2o, da mesma Lei. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário contra o 
contribuinte qualificado na peça inaugural, referente a exigências de ICMS 
decorrentes de aproveitamentos indevidos de créditos, originários da apropriação 
integral da parcela de ICMS incidente sobre as remessas de mercadorias (produtos 
farmacêuticos) ao Estado do Tocantins e que por força de incentivo fiscal são 
beneficiadas por crédito presumido de 2% quando do cálculo do ICMS a ser retido e 
devido por substituição tributária a este Estado, nos exercícios de 2008 a 2011, nos 
valores de R$ 40.782,64 (campo 4.11), R$ 631.279,41 (campo 5.11) , R$ 544.262,58 
(campo 6.11) e R$ 202.270,35 (campo 7.11) (fls.02/05). 

 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal e 

apresentou impugnação tempestiva, alegando em resumo que discorda das 
exigências tributárias, tendo em vista que o ICMS ST retido e recolhido foram  
efetuados na forma do Convênio ICMS 76/94, não havendo nenhuma  irregularidade 
na apuração e recolhimento do mesmo, que a jurisprudência dos tribunais 
superiores já se manifestou pela inconstitucionalidade da concessão de benefícios 
fiscais sem o aval do CONFAZ, porém o entendimento contido no Acórdão do STJ, é 
que mesmo quando o benefício seja concedido de forma ilegal, os Estados  
prejudicados não podem penalizar o contribuinte remetente ou o destinatário da 
mercadoria, mas sim, ingressar com a medida judicial, questionando a 
inconstitucionalidade da lei que criou o incentivo fiscal do Estado de origem e ao 
final pede pela IMPROCEDÊNCIA do auto de infração (fls.63/76). 
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O Julgador de Primeira Instância por meio de despacho devolveu o 
processo aos atuantes para juntada de documentos e manifestação quanto às 
alegações do sujeito passivo (fls.77/78). 

 
Os autuantes apresentaram documentos e se manifestaram refutando as 

alegações da defesa, afirmando que o artigo que regula a aplicabilidade do crédito 
presumido de 2%, art. 8° do Anexo 4.24 do RICMS/MA, que no entender deles o 
sujeito passivo efetua sim dedução indevida no valor do imposto na operação 
própria, não devida e não paga ao Estado de origem em razão do benefício que 
afronta princípios legais, afirmam que incentivos em desacordo com a LC 24/75 são 
passíveis de nulidade e acarretam ineficácia do crédito atribuído ao estabelecimento 
recebedor da mercadoria, que o crédito presumido concedido frustro a aplicação do 
preceito constitucional da não cumulatividade ao permitir o abatimento do ICMS que 
não foi cobrado nas operações ou prestações anteriores, que das notas fiscais 
apresentadas se observa que o crédito a ser compensado com o valor do ICMS 
apurado por substituição tributária corresponde a 12%, que o sujeito passivo 
concorda que são inconstitucionais tais benefícios fiscais.  

 
Retornando o processo para Julgamento por meio de despacho o julgador 

de Primeira Instância devolveu o processo ao Contencioso Administrativo Tributário 
para sobrestamento (fls.101). 

 
O Presidente do Contencioso Administrativo Tributário remeteu 

novamente o processo ao julgador de Primeira Instância, que por meio de despacho 
novamente retorna os autos aos autuantes para esclarecimentos e saneamento, 
estes por sua vez novamente se manifestam esclarecendo a origem dos créditos 
tributários, informando a legislação pertinente ratificando a descrição das infrações e 
os dispositivos legais infringidos (fls.102/109). 

 
Em Sentença prolatada na Primeira Instância, pela análise aos autos, e 

nas suas razões, o Julgador Singular, concluiu pela NULIDADE do auto, conforme 
estabelece o inciso IV, do art. 28 da Lei n° 1.288/01, com redação pela Lei n° 
3.018/15. 

 
A Representação Fazendária do Estado do Tocantins discordou da 

decisão de Primeira Instância, se manifestou pela IMPROCEDÊNCIA do auto de 
infração (fls.122/123). 

 
É o Relatório. 

 
VOTO 
 

 
A presente demanda contempla quatro exigências tributárias referente a 

exigências de ICMS ST decorrentes de operações externas, aproveitamentos 
indevidos de créditos, originários da apropriação integral da parcela de ICMS 
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incidente sobre as remessas de mercadorias ao Estado do Tocantins e que por força 
de incentivo fiscal são beneficiadas por créditos presumido de 2% quando do cálculo 
do ICMS a ser retido e devido por substituição tributária a este Estado, nos 
exercícios de 2008 a 2011, nos valores de R$ 40.782,64 (campo 4.11), R$ 
631.279,41 (campo 5.11) , R$ 544.262,58 (campo 6.11) e R$ 202.270,35 (campo 
7.11) (fls.02/05). 

 
Visto, analisado e discutido o presente auto, é válido destacar que todos 

os requisitos mínimos e necessários na lavratura do auto de infração estão previstos 
no art. 35 da Lei no 1.288/01, com as alterações dadas pela Lei no 2.521/11 e devem 
obrigatoriamente serem observados, sob pena de caracterizar cerceamento de 
defesa e consequentemente a nulidade do auto de infração. 

 
Analisando a natureza infracional e os levantamentos fiscais (fls.02/05) 

não há dúvida que não foi observado pelo autor do lançamento disposto no art. 35, 
inciso I, alínea “c”, “d” § 2o da Lei no 1.288/01, com redação dada pela Lei no 
2.521/11, em desacordo com a Lei Complementar 24/75 são passíveis de nulidade, 
e acarretam ineficácia do crédito atribuído ao estabelecimento recebedor da 
mercadoria. 

 
O crédito presumido concedido frustra a aplicação do preceito 

constitucional da não cumulatividade ao permitir o abatimento do ICMS que não foi 
cobrado nas operações ou prestações anteriores, das notas fiscais apresentadas se 
observa que o crédito a ser compensado com o valor do ICMS apurado por 
substituição tributária corresponde a 12%, e o sujeito passivo concorda que são 
inconstitucionais tais benefícios fiscais.  

 
A recomendação prevista no art. 35 da Lei no 1.288/01, vigente à época, 

determina claramente que quando mais de uma infração for atribuida ao sujeito 
passivo, as exigências somente podem ser formuladas no mesmo auto de infração, 
desde que alcance e individualize todas as infrações, tributos e exercícios apurados 
pelo mesmo tipo de levantamento fiscal. 

 
Art. 35. O Auto de Infração: 
Inciso I, alínea “c”, “d”, § 2° Quando mais de uma infração for 
atribuída ao mesmo sujeito passivo ou responsável, as exigências 
podem ser formuladas em um só instrumento, desde que alcance e 
individualize todos os tributos, as infrações e os exercícios, apurados 
pelo mesmo tipo de levantamento fiscal. (Redação dada pela Lei 
2.521, de 10.11.11) 
 

  
 A determinação do dispositivo legal acima tem natureza definitiva e 

taxativa uma vez que restringiu a forma de formular a exigência tributária, sendo 
assim, resta clara a nulidade do auto de infração por cerceamento de defesa. 
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Desta forma, está correta a decisão de Primeira Instância que julgou nulo 
o presente auto de infração, pois restou configurado o descumprimento do 
mandamento previsto no inciso I, alínea “a”, “d” do art. 35, da Lei no 1.288/01, com 
redação dada pela Lei no 2.521/11, caracterizando o cerceamento de defesa, uma 
vez constatado que ocorreu o descumprimento do referido mandamento não resta 
alternativa, senão a aplicação da literalidade da norma insculpida no art. 28, inciso 
IV, da Lei no 1.288/01:  

 
Art. 28. É nulo o ato praticado: 

                           Inciso IV – com erro na determinação da infração.  
                          (Redação dada pela Lei 3.018 de 30.09.15). 

 
Diante do exposto em reexame necessário, decido pela manutenção da 

decisão de Primeira Instância, que julgou NULO o presente auto de infração, com 
fundamento no inciso IV, do art. 28, da Lei no 1.288/01, extinguindo-se a presente 
reclamação tributária sem julgamento de mérito.  

 
É como voto. 

 
 
DECISÃO 
 
 

O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 
processo, decidiu, por maioria, em reexame necessário, confirmar a decisão de 
primeira instância, que julgou nulo o auto de infração no 2013/002208 e extinto o 
processo sem julgamento de mérito. Voto divergente do conselheiro Francisco 
Santiago de Araújo. O representante fazendário Hyun Suk Lee 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 Osmar Defante, Ricardo Shiniti Konya, Francisco Santiago de Araújo, 
Heverton Luiz de Siqueira Bueno, Josimar Júnior de Oliveira Pereira e Luiz Carlos 
da Silva Leal. Presidiu a sessão de julgamento aos dezoito dias do mês de abril de 
2017, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos trinta dias do mês de maio de 2017. 
 

 
 

Suzano Lino Marques  
Presidente 

 
 
 

Osmar Defante  
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Conselheiro relator 


