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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO 

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 
 
 

ACÓRDÃO No: 044/2012 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.051 
PROCESSO No: 2010/6640/500883 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/002422 
RECORRENTE  COMERCIAL DE ROLAMENTOS LOBO LTDA. 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.000.929-7 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
EMENTA 
 

ICMS. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE OUTRAS UNIDADES DA 
FEDERAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEVANTAMENTO ELABORADO 
NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O HISTÓRICO DO AUTO. INFRAÇÃO TIPIFICADA 
DE FORMA EQUIVOCADA – Nula a exigência tributária em que o histórico do auto 
de infração não se correlaciona com o levantamento e a tipificação do ilícito é 
aplicada de forma errônea. 

 
RELATÓRIO 
 

A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS Substituição 
Tributária no valor total de R$ 1.086.270,31 (um milhão, oitenta e seis mil, duzentos 
e setenta reais e trinta e um centavos), referente a saída de mercadorias tributadas 
sujeitas ao regime de Substituição Tributária constante no Anexo I da Lei 
1.287/2001, em função da aquisição dessas mercadorias em outros estados, sem a 
retenção na fonte ou barreira fiscal do imposto devido, e sem o registro das notas 
fiscais nos livros próprios, relativo aos exercícios de 2005 a 2008, constatado por 
meio do levantamento do ICMS/ST, notas fiscais e livro de registro de entradas. 

 
A autuada foi intimada por ciência direta, apresentou impugnação 

tempestiva, arguiu em síntese, que o auto de infração é prescrito no que se refere ao 
exercício de 2005, que as notas fiscais se encontram registradas, portanto deve ser 
nulo o auto de infração e que seja observado o princípio da proibição do reformatio 
in pejus, que impede que se agrave a situação da autuada, visto que, o autuante 
extrapolou o limite da devolutividade, criando maior dificuldade tributária, 
estabelecendo maior reprimenda a autuada, portanto requer a improcedência do 
auto de infração. 

 
O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 

provimento e julgou o auto de infração procedente. 
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Devidamente intimado da sentença de primeira instância por via postal 
em 20/12/2001, o sujeito passivo não compareceu aos autos, sendo lavrado termo 
de perempção em 03 de fevereiro de 2012 (fls. 2.832). 

 
Às fls. 2.833 é juntada a CADA – Cobrança Administrativa Amigável, da 

qual o sujeito passivo foi notificado por via postal em 13/02/2012. 
 
Aos 13 dias do mês de fevereiro de 2012, o contribuinte apresentou 

recurso voluntário com as mesmas alegações da impugnação. 
 
Em manifestação de fls. 2.844 a 2.847, o Representante Fazendário, 

pugna pelo acolhimento da perempção. 
 

VOTO 
 

Visto, analisado e discutido o presente processo, que exige ICMS 
Substituição Tributária referente aquisição de peças para veículos automotores, uma 
vez que as mesmas foram adquiridas em outras unidades da federação sem a 
retenção ou o recolhimento do imposto, quando da entrada das mercadorias no 
estado do Tocantins. 

 
Em melhor análise dos autos, resta claro que o mesmo encontra-se 

eivado de nulidades. 
 
Em seu trabalho de auditoria o autor do procedimento utiliza-se do 

levantamento do ICMS Substituição Tributária, lançando todas as notas fiscais de 
entrada que supostamente não houve o recolhimento do imposto, no campo 4.1 ao 
descrever o ilícito o mesmo diz: “(...) referente a saída de mercadoria sujeita ao 
regime de substituição tributária, constante do Anexo I da Lei no 1.287/2001. Em 
função da aquisição dessas mercadorias em outros estados, sem a retenção na 
fonte ou barreira fiscal do imposto devido, (...).”.  

 
Como se verifica no acima descrito, o histórico do auto de infração não 

guarda correlação com o levantamento utilizado. 
 
Há que se analisar também o dispositivo legal infringido, pois a infração 

encontra-se tipificada pelo art. 44, incisos II e VIII, da Lei 1.287/2001, a saber:  
 

Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável: 
 
II – escriturar nos livros próprios, com fidedignidade, na forma e nos 
prazos normativos, as operações ou prestações realizadas, ainda 
que contribuinte substituto ou substituído; 
 
VIII – recolher nos prazos legais o imposto apurado, inclusive o 
exigido por antecipação; (grifo nosso). 

 
Assim sendo, resta claro que o dispositivo aplicado trata da antecipação 

do imposto, e antecipação tem um sentido diverso de Substituição Tributária, pois 
conforme encontrado no dicionário Aurélio, o termo “antecipação” quer dizer: “s.f. 
Ação de antecipar, de fazer alguma coisa de antemão; adiantamento, previsão: 
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antecipação dos resultados. / Retórica Refutação prévia de possíveis objeções. // 
&151; loc. adv. Por antecipação, antecipadamente”. 

 
Por sua vez, Substituição Tributária pode ser conceituada como sendo o 

regime pelo qual a responsabilidade pelo ICMS devido em relação às operações ou 
prestações de serviços é atribuída a outro contribuinte, devendo o mesmo ser retido 
e recolhido pelo remetente das mercadorias, se isso não ocorrer, deverá o imposto 
ser recolhido no momento da entrada das mercadorias no estado de destino. 

 
Desta forma, está claro que não foi cumprido o disposto no art. 35, inciso 

I, alíneas “c” e “d” da Lei 1.288/2001, in verbis: 
 

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; 
 
d) o dispositivo legal infringido; 

 
De todo o exposto, voto pela nulidade do auto de infração, uma vez que o 

mesmo não apresenta correlação entre o levantamento fiscal, o histórico do auto de 
infração e os dispositivos legais infringidos. 

 
É como voto. 
 

DECISÃO 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, acolher a preliminar de nulidade da reclamação tributária, arguida pelo 
conselheiro relator, tendo em vista que não há correlação entre o levantamento 
fiscal, o histórico do auto de infração e os dispositivos legais infringidos e julgar 
extinto o processo sem julgamento de mérito. O Sr. Heverton Luiz de Siqueira Bueno 
fez sustentação oral pela Fazenda Pública e sugere 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 12 
dias do mês de abril de 2012, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, aos 23 dias do mês de abril de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 

João Gabriel Spicker 
Conselheiro Relator 


