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ICMS. MULTA FORMAL. 

APREENSÃO CONTESTADO. FALTA DE APRECIAÇÃO PELA AUTORIDADE 
COMPETENTE. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO. CERCEAMENTO DO DIREITO 
DE DEFESA. NULIDADE
originado de termo de apreensão contestado e não julgado pela autoridade 
competente, caracterizando cerceamento do direito 

 
 

RELATÓRIO 
 
 

                   Versa a autuação sobre 
importância de R$ 202.850,10 (duzentos e dois  mil, oitocentos e cinquenta reais e 
dez centavos), por transitar internamente com gado bovino vivo, 
pagamento de ICMS, com documentação inidônea que não permite a correta 
identificação da procedência dos bovinos, sendo utilizado com dolo, a fim de obter 
vantagem indevida, apurados e demonstrados conforme provas anexas. Foi 
apreendido a Guia de Transito de Animal 
de Nota Fiscal Eletrônica  
 
                   Intimado via 
apresentando impugnação tempestiva (fls. 26/33),
do auto de infração pela inexistência de justa causa para sua lavratura e que não 
vulnerou os dispositivos legais inseridos, cujos dispositivos oferecidos não 
possibilitam o entendimento esposado na exação, tampouco abre es
possibilidade para o apenamento pretendido, tendo o fisco agido com excesso de 
exação. 
 
                   No mérito, alega que é indevido o auto de infração, pois as reses 
bovinas transportadas dentro do município estavam guiadas com GTA e nota fi
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

112/2013 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.202 

2012/6830/500129 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/000244 

HERMES MARTINS DA COSTA JUNIOR
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.427.168-6 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

MULTA FORMAL. APREENSÃO DE MERCADORIAS
APREENSÃO CONTESTADO. FALTA DE APRECIAÇÃO PELA AUTORIDADE 
COMPETENTE. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO. CERCEAMENTO DO DIREITO 
DE DEFESA. NULIDADE – É nulo o lançamento fiscal que exige
originado de termo de apreensão contestado e não julgado pela autoridade 

caracterizando cerceamento do direito de defesa. 

Versa a autuação sobre exigência de multa formal
importância de R$ 202.850,10 (duzentos e dois  mil, oitocentos e cinquenta reais e 
dez centavos), por transitar internamente com gado bovino vivo, 
pagamento de ICMS, com documentação inidônea que não permite a correta 
identificação da procedência dos bovinos, sendo utilizado com dolo, a fim de obter 
vantagem indevida, apurados e demonstrados conforme provas anexas. Foi 

a de Transito de Animal - GTA nº 805946 e  o Documento Auxiliar 
de Nota Fiscal Eletrônica  - DANFE nº 001.099.064.   

o via postal e edital, o sujeito passivo comparece aos autos,   
apresentando impugnação tempestiva (fls. 26/33), alegando preliminar de nulidade 
do auto de infração pela inexistência de justa causa para sua lavratura e que não 
vulnerou os dispositivos legais inseridos, cujos dispositivos oferecidos não 
possibilitam o entendimento esposado na exação, tampouco abre es
possibilidade para o apenamento pretendido, tendo o fisco agido com excesso de 

No mérito, alega que é indevido o auto de infração, pois as reses 
bovinas transportadas dentro do município estavam guiadas com GTA e nota fi
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

HERMES MARTINS DA COSTA JUNIOR 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

DE MERCADORIAS. TERMO DE 
APREENSÃO CONTESTADO. FALTA DE APRECIAÇÃO PELA AUTORIDADE 
COMPETENTE. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO. CERCEAMENTO DO DIREITO 

fiscal que exige multa formal 
originado de termo de apreensão contestado e não julgado pela autoridade 

multa formal, no campo 4, na 
importância de R$ 202.850,10 (duzentos e dois  mil, oitocentos e cinquenta reais e 
dez centavos), por transitar internamente com gado bovino vivo, não sujeito ao 
pagamento de ICMS, com documentação inidônea que não permite a correta 
identificação da procedência dos bovinos, sendo utilizado com dolo, a fim de obter 
vantagem indevida, apurados e demonstrados conforme provas anexas. Foi 

GTA nº 805946 e  o Documento Auxiliar 

o sujeito passivo comparece aos autos,   
alegando preliminar de nulidade 

do auto de infração pela inexistência de justa causa para sua lavratura e que não 
vulnerou os dispositivos legais inseridos, cujos dispositivos oferecidos não 
possibilitam o entendimento esposado na exação, tampouco abre espaço ou 
possibilidade para o apenamento pretendido, tendo o fisco agido com excesso de 

No mérito, alega que é indevido o auto de infração, pois as reses 
bovinas transportadas dentro do município estavam guiadas com GTA e nota fiscal, 
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apresentadas durante seu transporte,  e comprovados na defesa do termo de 
apreensão dos documentos. 
 
                   Ao final, requer a realização de diligência ou perícia para elucidação das 
questões ora suscitadas. 
 
                   A julgadora de primeira instância em despacho às fls.  37 e 40, solicita o 
retorno dos autos à  Agencia de Atendimento de Araguaçú, via Delegacia Regional 
Tributária de Alvorada, para que seja feito apensamento do Processo relativo ao 
Termo de Apreensão nº 2012/000037, ou a juntada de cópia de todas as laudas do 
referido processo, para comprovação das alegações da impugnante. 
 
                   Anexados os documentos solicitados, a julgadora de primeira instância 
em sentença às fls. 78/80, julga nulo o auto de infração, por entender que está 
caracterizado o cerceamento ao direito de defesa, por não terem sido observados os 
procedimentos estabelecidos na legislação tributária quanto ao termo de apreensão 
que serviu de sustentação ao auto de infração, ou seja, o mesmo foi encerrado e 
arquivado sem qualquer manifestação da autoridade competente quanto à defesa do 
contribuinte.  
 
                   A Representação Fazendária - REFAZ em parecer às fls. 81/83, após 
suas considerações, recomenda acolher as razões, e a manutenção da sentença 
proferida em primeira instância, para julgar pela nulidade do auto de infração em 
epígrafe.               
      
                   Notificado da decisão de primeira instância e parecer da REFAZ, a 
impugnante não se manifestou. 

                   Em sessão de julgamento do dia 03/09/2013, decidiu o Conselho de 
Contribuintes e Recursos Fiscais, a pedido do conselheiro relator, converter o 
julgamento em diligência, (resolução nº 07/2013) para o autor do lançamento ou seu 
substituto juntar no processo a decisão do Delegado da Receita de Alvorada 
referente a contestação (fls. 22/27) apresentada pelo sujeito passivo no processo 
2012/6830/500114, apensado a estes autos. 
 
               Em atenção ao solicitado, o atual Delegado da Delegacia da Receita 
Tributária de Alvorada, informa que não houve julgamento do recurso apresentado 
pelo sujeito passivo, e que desconhece o motivo. 
 
 
VOTO 
 
 
                   A presente lide se configura na autuação do sujeito passivo, por transitar 
internamente com gado bovino não sujeito ao pagamento de ICMS, com 
documentação inidônea, que não permite a correta identificação da procedência dos 
bovinos.  
 
                   Em sua defesa, o sujeito passivo, além das preliminares de nulidade, 
alega em síntese, no mérito, que é indevido a exigência tributária, pois as reses 
bovinas transportadas estavam documentadas, fato comprovado na defesa do termo 
de apreensão. 
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                   A julgadora de primeira instância em sua sentença entendeu que está 
caracterizado o cerceamento ao direito de defesa, por não terem sido observados os 
procedimentos estabelecidos na legislação tributária quanto ao termo de apreensão 
que serviu de sustentação ao auto de infração, ao ser encerrado e arquivado sem 
qualquer manifestação da autoridade competente quanto à defesa do contribuinte.  
 
                   Reportando aos fatos, observa-se que a exigência tributária originou de 
termo de apreensão onde o sujeito passivo apresentou contestação ao mesmo, e 
não foi devidamente analisada pela autoridade competente, ou seja, o Delegado 
Regional.  
 
                   Pela fragrante desobediência à legislação pertinente, a julgadora 
singular julgou nulo o lançamento fiscal, sem julgamento de mérito. 
 
                   Para melhor entendimento, vejamos o que diz a Legislação Tributária do 
Estado do Tocantins sobre a matéria em questão, em especial o art. 81, inciso I e II,     
da Lei 1.288/2001. 

Art. 81.  Os procedimentos para regularização de mercadorias 
apreendidas serão decididos: 

I – em primeira instância, pelo Delegado Regional; (Redação dada 
pela Lei nº 1.744 de 15.12.06). 

II – em segunda instância, pelo Superintendente de Gestão 
Tributária. (Redação dada pela Lei nº 1.745 de 15.12.06). 
 

       O Decreto nº 3.088/2007 regulamentou os procedimentos a serem 
adotados quando da apreensão de mercadorias em situação fiscal irregular, 
especificamente o art. 52, § 2º e art. 59 e seus incisos, conforme destaque: 

Art. 52.  A contestação à apreensão é apresentada no prazo de 20 
dias da data da ciência da lavratura do Termo de Apreensão e deve: 

(...) 

§ 2º Apresentada a contestação, os autos são encaminhados para 
decisão em primeira instância. 

(...) 

Art. 59.  Apresentada a contestação à apreensão, o Delegado 
Regional do local da apreensão das mercadorias profere a decisão, 
contendo: 

I – relatório resumido dos fatos e das razões de contestação; 

II – registro das principais ocorrências havidas no curso do processo; 

III – fundamentos da análise das questões de fato e de direito; 

IV – os dispositivos em que se apoiaram as questões submetidas à 
decisão, mencionando:  
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a) a legitimidade da representação da parte; 

b) a tempestividade e legitimidade da contestação; 

c) as razões do indeferimento de diligência ou perícia; 

d) e definindo:  

1. as questões preliminares arguidas; 

2. a matéria de mérito da apreensão, abrangendo todos os pedidos 
formulados;  

e) a ordem de intimação nas decisões desfavoráveis à parte ou 
notificação nas decisões totalmente favoráveis à parte. 

                   Neste caso, a contestação ao termo de apreensão foi apresentada pelo 
sujeito passivo, mas não foi devidamente julgada pela autoridade competente,  que, 
descumprindo e atropelando os procedimentos exposto em regulamento, determinou 
a lavratura do presente auto de infração, sem decidir sobre o termo de apreensão 
em litígio.             
                                   
                   A lavratura do auto de infração sem o devido julgamento da contestação 
ao termo de apreensão que lhe deu origem, evidencia cerceamento do direito de 
defesa do sujeito passivo, conforme dispõe  o inciso II, do art. 28, da Lei 1.288/2001: 
  

Art. 28. É nulo o ato praticado: 
 
(...) 
 
II – com cerceamento de defesa; 

 
                   O entendimento da julgadora de primeira instância está correto, e 
merece ser confirmado, pois o crédito tributário ora exigido origina-se de termo de 
apreensão contestado pelo sujeito passivo sem a devida apreciação pela autoridade 
competente, que agiu em completo desacordo ao ordenamento jurídico aplicado à 
espécie, além de cercear o direito de defesa do sujeito passivo. 

 
Diante do exposto, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 

de primeira instância, que julgou nula a exigência tributária, campo 4, do auto de 
infração nº 2012/000244. 

 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 
presente processo, por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão 
de primeira instância, julgar nulo o auto de infração no 2012/000244 e extinto o 
processo sem julgamento de mérito. O representante fazendário Heverton Luiz de 
Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública Estadual e sugeriu o 
refazimento dos trabalhos de auditoria, depois de observada a tramitação do 
processo relativo ao termo de apreensão. Participaram da sessão de julgamento os 
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conselheiros Luiz Carlos da Silva Leal, Regina Alves Pinto, Kellen Crystian Soares 
Pedreira do Vale e Cinthya Lanna de Oliveira Cambaúva. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 30 dias do mês de outubro de 2013, o conselheiro Edson Luiz 
Lamounier. 

 
                   PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, em Palmas, TO, aos 19 dias do mês de dezembro de 2013. 

 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Presidente em exercício 

 
 

 
Luiz Carlos da Silva Leal 

Conselheiro Relator 


