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ACÓRDÃO Nº : 22/2010
PROCESSO Nº : 2006/6040/502705
REEXAME NECESSÁRIO : 2.578
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.369.328-5

EMENTA: Substituição Tributária. Nulidade. Falta de Levantamento Correspondente 
ao Valor Lançado – É nula a exigência do imposto sem haver a comprovação da 
origem dos valores lançados.

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 de nº 2006/002378, nos valores de R$ 71.311,85 
(setenta e um mil, trezentos e onze reais e oitenta e cinco centavos), R$ 
1.107.087,91 (um milhão, cento e sete mil, oitenta e sete reais e noventa e um 
centavos), e R$ 1.908.503,84 (um milhão, novecentos e oito mil, quinhentos e três 
reais e oitenta e quatro centavos) e R$ 1.735.576,01 (um milhão, setecentos e trinta 
e cinco mil, quinhentos e setenta e seis reais e um centavo), referentes aos campos
4.11, 5.11, 6.11 e 7.11; respectivamente. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública e sugere que sejam refeitos os trabalhos de 
auditoria, se for o caso. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker e 
Luciene Souza Guimarães Passos. Presidiu a sessão de julgamento aos 9 dias do 
mês de fevereiro de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa supracitada foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de 
R$ 4.822.479,61 (quatro milhões, oitocentos e vinte e dois mil, quatrocentos e 
setenta e nove reais, sessenta e um centavos), referente a parcela do imposto 
devido por substituição sobre mercadorias vendidas a contribuintes tocantinenses, 
por intermédio de notas fiscais constantes do levantamento substituição tributária, 
relativo ao período de 01/10/2003 a 30/06/2006, valores disponibilizados em planilha 
pela autuada, em formato excel. 

A autuada, intimada via postal, apresentou impugnação tempestiva alegando 
preliminarmente que a empresa autuada mudou de endereço, destacando-o em 
seguida. No mérito, argüindo que no procedimento da autoridade fiscal não foi 
possível identificar de que forma concluiu pela existência de diferenças, que o 
levantamento está confuso dificultando sua conferência, que na maioria dos casos a 
base de cálculo ST é muito superior ao valor de venda do produto,  que seu  levanta-
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mento considerou a coluna valor unitário como se não existisse a ST embutida, 
aumentado, assim, a base de cálculo de ICMS ST; que outro ponto a destacar é a 
ausência de redução da base de cálculo para fins de ST, constante do parágrafo 4º, 
cláusula 2ª do convênio ICMS 76/94. Diz que a empresa não deixou de recolher 
ICMS substituição tributária sobre mercadorias vendidas ao Estado do Tocantins. 
Por fim, requer a extinção dos efeitos do auto de infração, caso não se entenda 
assim, que seja determinada a revisão do trabalho realizado, para se chegar aos 
números exatos. 

           A julgadora de primeira instância retorna os autos à origem para que o autor 
do procedimento ou substituto junte os levantamentos substituição tributária dos 
exercícios de 2003, 2004, 2005 e do período de 01.01.2006 a 30.06.2006, 
mencionados nos contextos 4.1, 5.1, 6.1 e 7.1.

           O autor do procedimento emite uma nota explicativa (fls.88/90) e junta 
documentos de fls. 91/232.   
          

A julgadora de primeira instância, apontando que os levantamentos que se 
baseou a autuação estão incompletos, que o CD onde deveria estar os 
levantamentos não se encontra no processo, que não foi observado o disposto no 
Art. 35, inciso IV da Lei 1.288/01, caracterizando cerceamento ao direito de defesa 
do contribuinte, julga nulo o auto de infração sem julgamento do mérito. 

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Intimado da sentença de primeira instância e do parecer da Representação 
Fazendária, primeiramente via AR para endereço distinto do apresentado 
preliminarmente em sua defesa e, posteriormente via edital, o contribuinte não 
compareceu aos autos.

Em análise aos autos, verifica-se a falta dos documentos em que se baseou a 
autuação, não atendendo o que dispõe a Lei 1288/01 em seu art. 35, inciso IV, desta 
forma ficando caracterizado cerceamento ao direito de defesa. 

Pelo exposto, em reexame necessário, voto para confirmar a decisão de 
primeira instância, para julgar nulo o auto de infração nº 2006/002378, nos valores 
de R$ 71.311,85 (setenta e um mil, trezentos e onze reais e oitenta e cinco 
centavos), R$ 1.107.087,91 (um milhão, cento e sete mil, oitenta e sete reais e 
noventa e um centavos), e R$ 1.908.503,84 (um milhão, novecentos e oito mil, 
quinhentos  e três reais e  oitenta e quatro centavos) e  R$ 1.735.576,01 (um milhão,
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setecentos e trinta e cinco mil, quinhentos e setenta e seis reais e um centavos), 
referentes aos campos 4.11, 5.11, 6.11 e 7.11; respectivamente. 

PLENÁRIO  DO CONSELHO  DE  CONTRIBUINTES  E  RECURSOS  FISCAIS, aos
18 dias do mês de março de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


