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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 074/2012
REEXAME NECESSÁRIO: 3.054
PROCESSO No: 2010/6490/500224
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/002121
SUJEITO PASSIVO: W F MENDES
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.387.329-1
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS. LEVANTAMENTO ESPECÍFICO DE MERCADORIAS. NULIDADE. 
DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES APURADOS NO LEVANTAMENTO E OS 
DESCRITOS COMO BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE 
O HISTÓRICO DO AUTO DE INFRAÇÃO E OS DISPOSITIVOS LEGAIS 
INFRINGIDOS – É nulo o auto de infração quando os valores apurados nos 
levantamentos fiscais e os descritos no histórico do auto de infração estiverem 
divergentes e quando os dispositivos legais infringidos não coadunam com o 
histórico do auto de infração.

RELATÓRIO

A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor R$ 15.670,17 
(quinze mil, seiscentos e setenta reais e dezessete centavos), proveniente de 
omissão de registro de notas fiscais de entradas de mercadorias sujeitas a 
Substituição Tributária relativo aos exercícios de 2005 a 2009.

A autuada foi intimada por ciência direta, apresentou impugnação 
tempestiva.

Alegou em síntese, que não houve prejuízo aos cofres do Estado uma vez 
que as aquisições das mercadorias se deram de empresas situadas no Estado do 
Tocantins, e que se trata de revenda de produtos sujeitos a substituição tributária e 
que o contribuinte sediado no estado recolheu o imposto, estando inclusive 
dispensado do destaque do imposto. Ao final pede para que o auto de infração seja 
julgado improcedente.
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A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento e julgou o auto de infração improcedente.

A Representação Fazendária, em despacho de folhas 1.594 a 1.596, 
requer que o processo retorne a origem e que o autor do procedimento ou seu 
substituto faça uma busca das notas fiscais com Xerox legíveis, e que proceda a um 
comparativo por exercício informando se essas notas fiscais apresentadas e 
juntadas ao processo estão ou não relacionadas no levantamento específico e 
também se estão escrituradas e ou registradas nos livros de registros de entradas e 
saídas.

E que se solicite ao contribuinte que faça um demonstrativo, informando 
quais notas fiscais não foram inseridas no levantamento específico.

Em atendimento à solicitação do Representante Fazendário é juntada
documentos de fls.1.598 a 2.453.

Em parecer de fls. 2.454 a 2.458, o Representante da Fazenda Pública 
pede a reforma da sentença de primeira instância para julgar procedente o auto de 
infração.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o sujeito passivo se manifesta aos autos 
requerendo que seja mantida a decisão de primeira instância.

VOTO

Visto, analisado e discutido o presente processo que exige ICMS em 
razão da omissão de registro de mercadorias sujeitas a Substituição Tributária – ST.

Ao analisarmos os levantamentos “específico conclusão”, e confrontá-los
com a base de cálculo informada no auto de infração os valores não coincidem, 
ficando, desta forma, impossível precisar de onde se originaram os valores lançados 
no auto de infração.

Por outro lado, o histórico do auto de infração e os dispositivos legais 
infringidos que foram indicados encontram-se dissonantes, pois o histórico encontra-
se assim descrito “(...), proveniente da omissão de registro de entradas de 
mercadorias sujeitas à substituição tributária sem o respectivo recolhimento legal”.

Por sua vez, os dispositivos legais utilizados para embasar o ilícito foram: 
art. 44, incisos III, IX e XXI, art. 45, inciso II, e art. 41, §§ 1o e 2o, da Lei 1.287/2001, 
a saber:

Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável:

III – emitir, com fidedignidade, documento fiscal correspondente a 
cada operação ou prestação, tributada ou não, inclusive sujeita ao 
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regime de substituição tributária, ainda que dispensada a 
escrituração;

IX – reter e recolher o imposto devido por substituição tributária, 
quando exigido pela legislação;

XXI – cumprir as demais obrigações acessórias previstas na 
legislação tributária.

Art. 45. É vedado ao contribuinte e ao responsável:

III – entregar, remeter, deter, transportar, receber, estocar ou 
depositar mercadorias em situação fiscal irregular;

Art. 41. Os contribuintes do ICMS e as pessoas naturais ou jurídicas 
de direito público ou privado emitirão os documentos fiscais exigidos 
em conformidade com os modelos, formas, momento e locais 
estabelecidos na legislação tributária, sempre que promoverem 
operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação.

§ 1o As mercadorias ou os serviços, em qualquer hipótese, deverão 
estar sempre acompanhados de documentos fiscais que comprovem 
a regularidade da operação ou da prestação.

§ 2o Para os efeitos desta Lei são consideradas em situação fiscal 
irregular as mercadorias e os serviços desacompanhados de 
documentação fiscal exigida ou acobertados por documentos fiscais 
inidôneos.

Portanto, como se verifica em todos os artigos, incisos e parágrafos 
citados pela autoridade autuante não foi possível encontrar um que fosse adequado 
a demonstrar o ilícito narrado no histórico do auto de infração.

De todo o exposto, entendo que o presente auto de infração deve ser 
julgado nulo.

É como voto.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, acolher a preliminar de nulidade das reclamações tributárias por não 
haver coerência entre os valores informados nos levantamentos fiscais e os 
indicados no auto de infração e, ainda, falta de correlação entre o histórico do auto 
de infração e os dispositivos legais infringidos e extinguir o processo sem julgamento 
de mérito. O Senhor Heverton Luiz de Siqueira Bueno 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 
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Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos vinte e dois dias do mês de 
junho de 2012, o conselheiro Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, em Palmas, TO, aos 11 dias do mês de julho de 2012.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

João Gabriel Spicker
Conselheiro relator


