
 

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

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

ICMS. EMPRESA PERTENCENTE AO GRUPO 4. AUTO 
LAVRADO POR AUDITOR FISCAL 3ª CLASSE. INCOMPETÊNCIA. NULIDADE 
nulo o auto de infração lavrado por autoridade incompetente.
 

 
RELATÓRIO 
 
 

O contribuinte foi autuado nos campos 4, 5 e 6. No campo 4
se refere ao recolhimento do ICMS no valor de R$ 6,14 (seis reais e quatorze 
centavos), referente ao cotejamento de créditos e débitos detectado por meio de 
Levantamento Básico do ICMS, no exercício de 2005.

 
No campo 5, o contribuinte deverá r

no valor de R$ 11.597,66 (onze mil, quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e 
seis centavos), referente a presunção de ocorrência do fato gerador do imposto, com 
a falta de registro na aquisição ou entrada de mercado
contabilmente e com a devida venda desacobertada de documentos fiscais, relativo 
ao exercício de 2005. 

 
No campo 6, deverá recolher o valor de R$ 4.548,10 (quatro mil, 

quinhentos e quarenta e oito reais e dez centavos), a tí
referente a falta de registro de aquisição de mercadorias não registradas no livro 
próprio, relativo ao exercício de 2005.

 
Intimado do auto de infração, o sujeito passivo comparece aos autos, 

alegando que a empresa foi notificada no 
já foi alterado o endereço para Araguaína há vários anos, motivo pelo qual deve ser 
nulo o auto de infração em razão da ausência de notificação correta. 
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS
 
 

029/2013 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.181 

2010/6040/503477 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/002039 

DISTRIBUIDORA NORTE GÁS LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.071.143-6 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. EMPRESA PERTENCENTE AO GRUPO 4. AUTO 
LAVRADO POR AUDITOR FISCAL 3ª CLASSE. INCOMPETÊNCIA. NULIDADE 
nulo o auto de infração lavrado por autoridade incompetente. 

O contribuinte foi autuado nos campos 4, 5 e 6. No campo 4
se refere ao recolhimento do ICMS no valor de R$ 6,14 (seis reais e quatorze 
centavos), referente ao cotejamento de créditos e débitos detectado por meio de 
Levantamento Básico do ICMS, no exercício de 2005. 

No campo 5, o contribuinte deverá recolher ao Tesouro Estadual o ICMS 
no valor de R$ 11.597,66 (onze mil, quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e 
seis centavos), referente a presunção de ocorrência do fato gerador do imposto, com 
a falta de registro na aquisição ou entrada de mercadorias não escrituradas fiscal ou 
contabilmente e com a devida venda desacobertada de documentos fiscais, relativo 

No campo 6, deverá recolher o valor de R$ 4.548,10 (quatro mil, 
quinhentos e quarenta e oito reais e dez centavos), a título de Multa Formal, 
referente a falta de registro de aquisição de mercadorias não registradas no livro 
próprio, relativo ao exercício de 2005. 

Intimado do auto de infração, o sujeito passivo comparece aos autos, 
alegando que a empresa foi notificada no endereço na cidade de Palmas, sendo que 
já foi alterado o endereço para Araguaína há vários anos, motivo pelo qual deve ser 

auto de infração em razão da ausência de notificação correta. 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

DISTRIBUIDORA NORTE GÁS LTDA 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS. EMPRESA PERTENCENTE AO GRUPO 4. AUTO DE INFRAÇÃO 
LAVRADO POR AUDITOR FISCAL 3ª CLASSE. INCOMPETÊNCIA. NULIDADE – É 

O contribuinte foi autuado nos campos 4, 5 e 6. No campo 4 a autuação 
se refere ao recolhimento do ICMS no valor de R$ 6,14 (seis reais e quatorze 
centavos), referente ao cotejamento de créditos e débitos detectado por meio de 

ecolher ao Tesouro Estadual o ICMS 
no valor de R$ 11.597,66 (onze mil, quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e 
seis centavos), referente a presunção de ocorrência do fato gerador do imposto, com 

rias não escrituradas fiscal ou 
contabilmente e com a devida venda desacobertada de documentos fiscais, relativo 

No campo 6, deverá recolher o valor de R$ 4.548,10 (quatro mil, 
tulo de Multa Formal, 

referente a falta de registro de aquisição de mercadorias não registradas no livro 

Intimado do auto de infração, o sujeito passivo comparece aos autos, 
endereço na cidade de Palmas, sendo que 

já foi alterado o endereço para Araguaína há vários anos, motivo pelo qual deve ser 
auto de infração em razão da ausência de notificação correta.  
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Argui também, preliminar de nulidade do auto de infração por 

cerceamento ao direito de defesa, em razão da ausência de provas nos autos do 
fato alegado e a imputação desordenada de infrações. 

 
No mérito, aduz que a empresa está com suas atividades paralisadas 

desde agosto de 2007 e que a empresa Companhia Ultragaz S/A teria emitido várias 
notas fiscais sem o conhecimento e autorização da contestante, não havendo 
qualquer tipo de negócio entre as partes ou aquisição de mercadorias por parte da 
contestante. 

 
O processo foi devolvido ao autor do procedimento que lavrou termo de 

aditamento às fls. 69, alterando o campo 4.1 do auto de infração. E às fls. 74/75 o 
substituto do autor do procedimento lavrou termo aditivo retificando os campos 5.1 e 
6.1. 

 
Intimada do termo aditivo, via edital, a autuada não se manifestou.  
 
A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação e deu-lhe 

provimento, julgando nulo o auto de infração. 
 
A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomenda que seja 

mantida a decisão singular e julgado nulo o auto de infração. 
 
Notificado da sentença de primeira instância e do parecer da 

Representação Fazendária, o contribuinte não se manifestou. 
 
Em síntese, é o relatório. 
 
 

VOTO 
 

 
O auto de infração em análise se refere à falta de recolhimento do ICMS e 

multa formal pela falta de registro de notas fiscais de entrada. 
 
Visto, analisado e discutido os autos, restou constatado que o auto de 

infração em epígrafe se encontra eivado de nulidades. 
 
A autuada é uma distribuidora de gás, e apesar de constar nos autos que 

a empresa pertence ao Grupo 3, o faturamento anual informado no Levantamento 
Básico do ICMS e no Documento de Informações Fiscais – DIF do exercício de 
2006, último ano de exercício fechado anterior a ordem de serviço, é superior a R$ 
2.000.000,00 (dois milhões de reais), o que automaticamente gera a incompetência 
do Auditor Fiscal 3ª Classe para a constituição do crédito tributário ora discutido, em 
razão de extrapolar o limite imposto pelo Anexo I da Lei no 1.609/2005 com redação 
dada pela Lei no 1.840/2007. 

 
Além disto, as notas fiscais relacionadas no levantamento e que serviram 

de base para a autuação dos ilícitos descritos nos campos 4 e 5 não foram 
anexados aos autos, embora tenha havido despacho solicitando a juntada dos 
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mesmos às fls. 67 dos autos. Tal fato também gera nulidade do auto de infração, em 
conformidade com o art. 35, inciso IV, da Lei no 1.288/01. 

 
Desta forma, não deve prosperar a presente exigência tributária em razão 

das nulidades que a permeiam. 
 
Diante do exposto, voto para confirmar a sentença de primeira instância 

que julgou nulo o presente auto de infração. 
 
É como voto. 
 
 

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 2010/002039 por ter sido expedido por 
autoridade incompetente e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. O 
representante fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública e sugeriu o refazimento dos trabalhos de auditoria, exceto o campo 
4, conforme prevê o Regimento Interno. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker, Deides Ferreira Lopes 
e Luiz Carlos da Silva Leal. Presidiu a sessão de julgamento aos 22 dias do mês de 
fevereiro de 2013, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 28 dias do mês de fevereiro de 2013. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Fernanda Teixeira Halum 
Conselheira Relatora 


