
 

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 
REEXAME NECESSÁRIO
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO N
SUJEITO PASSIVO: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL N
RECORRENTE: 
 
 
EMENTA 
 

 
ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. TRANSFERÊNCIAS ORIUNDAS 

DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO.
DA INFRAÇÃO – É nulo o auto de infração 
precisão a infração constatada.

 
 

RELATÓRIO 
 

 
A empresa foi autuada por deixar de recolher de forma integral ou em 

parte, o ICMS Substituição Tributária no valor total de R$ 364.180,12 (trezentos e 
sessenta e quatro mil, cento e oitenta reais e doze centavos), de mercadorias 
sujeitas a esta incidência
estabelecimentos de outros estados da federação para este estabelecimento, 
relativo aos exercícios de 2009 e 2010 e ao período de 01/01 a 30/07/2011, lançado 
nos campos 4 a 6, respectivamente.

 
A autuada foi intimada por via postal, apresen

alegou em síntese que a autoridade fiscal ao lavrar o presente auto de infração, o 
fez por meio de suposição verificando o total das entradas aplicando o 
valor adicionado e destacand
supostamente foi omitido.

 
Diz também, que em nenhum dos relatórios do auto de infração constam 

quais seriam as mercadorias sujeitas a ST, assim sendo
trouxe insegurança ao lançamento, fat

 
Aduz que as mercadorias alvo da presente autuação são celulares

tem seu ICMS retido na fonte e que tal retenção torna sem efeito qualquer exigência 
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS
 

103/2012 
REEXAME NECESSÁRIO: 3.153 

2012/6040/500871 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/000235 

NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.393.039-2 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. TRANSFERÊNCIAS ORIUNDAS 
DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO. FALTA DE CLAREZA

É nulo o auto de infração que não descreve com clareza
precisão a infração constatada. 

A empresa foi autuada por deixar de recolher de forma integral ou em 
parte, o ICMS Substituição Tributária no valor total de R$ 364.180,12 (trezentos e 
sessenta e quatro mil, cento e oitenta reais e doze centavos), de mercadorias 
sujeitas a esta incidência tributária, advindas de transferências efetuadas de 
estabelecimentos de outros estados da federação para este estabelecimento, 
relativo aos exercícios de 2009 e 2010 e ao período de 01/01 a 30/07/2011, lançado 

respectivamente. 

foi intimada por via postal, apresentou impugnação tempestiva, 
em síntese que a autoridade fiscal ao lavrar o presente auto de infração, o 

fez por meio de suposição verificando o total das entradas aplicando o 
dicionado e destacando o imposto de substituição 

supostamente foi omitido. 

que em nenhum dos relatórios do auto de infração constam 
quais seriam as mercadorias sujeitas a ST, assim sendo, entende que tal omissão 
trouxe insegurança ao lançamento, fato este que cerceia o direito de defesa.

que as mercadorias alvo da presente autuação são celulares
tem seu ICMS retido na fonte e que tal retenção torna sem efeito qualquer exigência 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA. 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. TRANSFERÊNCIAS ORIUNDAS 
FALTA DE CLAREZA NA DESCRIÇÃO 

descreve com clareza e 

A empresa foi autuada por deixar de recolher de forma integral ou em 
parte, o ICMS Substituição Tributária no valor total de R$ 364.180,12 (trezentos e 
sessenta e quatro mil, cento e oitenta reais e doze centavos), de mercadorias 

tributária, advindas de transferências efetuadas de 
estabelecimentos de outros estados da federação para este estabelecimento, 
relativo aos exercícios de 2009 e 2010 e ao período de 01/01 a 30/07/2011, lançado 

tou impugnação tempestiva, 
em síntese que a autoridade fiscal ao lavrar o presente auto de infração, o 

fez por meio de suposição verificando o total das entradas aplicando o índice de 
ubstituição tributária que 

que em nenhum dos relatórios do auto de infração constam 
entende que tal omissão 

o este que cerceia o direito de defesa. 

que as mercadorias alvo da presente autuação são celulares, que 
tem seu ICMS retido na fonte e que tal retenção torna sem efeito qualquer exigência 
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que vá em confronto com a determinação do convênio nacional do qual o estado do 
Tocantins é signatário. 

 
Ao final pede pela nulidade ou improcedência do auto de infração. 
 
A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação e declarou 

nulo o auto de infração, com fundamento que nos demonstrativos anexados aos 
autos a autuada não tem como analisar se os valores cobrados se referem a 
aparelhos celulares ou a outros produtos, causando assim cerceamento ao direito de 
defesa. 

 
Face à nulidade do auto de infração, a julgadora singular submete sua 

decisão à apreciação do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do 
Tocantins, nos termos dos artigos 56, inciso IV, alínea “f” e 58, parágrafo único da 
Lei 1.288/2001. 

 
Em manifestação de fls.113/114, o Representante Fazendário pede que 

seja confirmada a sentença a quo. 
 
Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 

parecer da Representação Fazendária o sujeito passivo não se manifestou. 
 
 

VOTO 
 

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

foi recolhido de forma integral de mercadorias sujeitas a Substituição Tributária, 
advindas de transferência efetuadas de estabelecimentos de outras Unidades da 
Federação para este estabelecimento. 

 
A Julgadora de primeira instância declarou nulo o auto de infração, 

fundamentando sua decisão na impossibilidade do sujeito passivo analisar os 
demonstrativos anexados aos autos, uma vez que o mesmo não tem como analisar 
se os valores cobrados se referem a aparelhos celulares ou a outros produtos e que 
isso causou o cerceamento de defesa. Ora, o sujeito passivo compareceu aos autos, 
o demonstrativo do crédito tributário relaciona todas as notas fiscais que geraram o 
crédito tributário, além do que todas as notas fiscais estão em poder do próprio 
sujeito passivo para sua verificação, portanto, desconsidera-se a tese de 
cerceamento de defesa fundamentada pela Julgadora. 

 
Porém, em análise ao histórico do auto de infração, podemos constatar 

que o mesmo está confuso não apresentando uma descrição clara do ilícito 
cometido pelo sujeito passivo, vejamos a descrição do histórico utilizado para exigir 
o ICMS substituição tributária nos três exercícios: 

 
Deixou de recolher de forma integral ou em parte o ICMS 
substituição tributária de mercadorias sujeitas a esta incidência 
tributária advindas de transferências efetuadas de estabelecimentos 
de outros estados da federação para este estabelecimento no valor 
total de (...) durante o período de (...). Para apontar este resultado foi 
usado os valores destacados no livro de registro de entrada e 
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apuração com o CFOP 2.409 (transferência para comercialização 
subst. Tributária), mais o I.V.A. respectivo e apurado, menos os 
valores mensais constantes do relatório de arrecadação do 
contribuinte, destacado com o código de tributação 140 (ICMS 
substituição tributária de entrada – operações externas). 

 
Assim sendo, conforme o acima narrado, torna-se difícil ou quase 

impossível a compreensão do fato ocorrido, devendo, portanto o auto de infração ser 
julgado nulo, pois não atende o disposto no art. 35, inciso I, alínea “c”, da Lei 
1.288/2001, a saber: 

 
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; 

 
Desta forma, voto para julgar nulo o auto de infração e extinto o processo 

sem julgamento de mérito. 
 

É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 

 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 

unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do auto de infração, arguida pelo 
conselheiro relator, por não atender o art. 35, inciso I, alínea “c”, da Lei 1.288/2001, 
por falta de descrição clara e precisa da reclamação tributária e julgar extinto o 
processo sem julgamento de mérito. O Representante Fazendário Rui José Diel fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública e sugeriu o refazimento dos trabalhos de 
auditoria conforme prevê o Regimento Interno. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Deides Ferreira Lopes, Luiz Carlos 
da Silva Leal e Fernanda Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 30 
dias do mês de agosto de 2012, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, aos 21 dias do mês de setembro de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

João Gabriel Spicker 
Conselheiro relator 


