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de exigir o imposto incidente sobre o valor da operação, nos termos do art. 43, § 1º, 

MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA 
DA. PROCEDENTE. 

sentença da primeira 
o auto de infração no 

9/4/2012, o referido auto de 
tributário no valor de 

“O transporte de mercadorias, acobertadas por 
documento fiscal que comprovadamente já tenha surtido os seus efeitos, DANFE 

á tenha sido utilizado em outra operação, sendo 
registrada a sua passagem no posto fiscal de Talismã no dia 07/03/2012 às 
23:43:46h, o que ocasionou a lavratura do Termo de Apreensão 2012/00043, 
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resultando no processo 2012/7240/500066, em apenso, tendo como base de cálculo 
R$ 38.394,00, aplicando a alíquota de 17%, apurou o ICMS a pagar no valor de 
R$ 6.526,98, conforme faz provas, cópias do DANFE, do termo de apreensão, 
CTRC, registro de passagem do DANFE, mandado/liminar e comprovante de 
entrega das mercadorias. Fica a Transportadora PHD Logística Ltda., CNPJ 
05.443.740/0001-16, responsável solidária com o contribuinte, em relação ao 
pagamento do tributo, conforme artigo 11, I, “a”, da Lei 1287/11”  

 
A infração fiscal se encontra amparada nos arts. 44, III, 43, § 1º, 20, XVI, 

a, 11, II, a, e a penalidade sugerida, a do art. 48, IV, b, todos, da Lei 1.287, de 28 de 
dezembro de 2001. 

 
Por meio da Intimação de página 16, o sujeito passivo foi intimado do 

referido auto de infração. 
 
Em 11/5/2012, o responsável solidário, PHD Logística Ltda. apresenta 

impugnação, de páginas 17 a 30, com a alegação de que para um mesmo fato 
ocorrido em 7/3/2012, a fiscalização lavrou o termo de apreensão e um auto de 
infração em nome de empresa distinta, no caso Teodoro e Brito Ltda., cuja 
mercadoria foi liberada por força de liminar concedida em Mandado de Segurança 
concedido no processo nº 2012.0002.8603-0, pela Vara Cível da Comarca de 
Alvorada. 

 
Argui a nulidade do auto de infração por equívoco de identificação do 

sujeito passivo da obrigação tributária, ressaltando que até 16/3/2012 era a 
Transportadora, a qual no seu entendimento é responsável pelo pagamento do 
tributo, inclusive, reconhecido o próprio termo de apreensão, por isso nada justifica a 
lavratura do auto de infração em nome de pessoa distinta. 

 
Ressalta que o termo de apreensão de mercadorias não garante o direito 

de defesa porque implica em mecanismo de coação, que exige a retenção das 
mercadorias. 

 
Cita a súmula 323 do Supremo Tribunal Federal – STF. 
 
Finalmente, requer a nulidade do auto de infração pela inobservância do 

princípio do contraditório e do amplo direito de defesa. 
 
Por meio do Edital de Intimação de página 54 o sujeito passivo foi 

intimado do referido auto de infração e, em 21/5/2012, apresentou impugnação, de 
páginas 56 a 70, arguindo a sua nulidade com a justificativa de que em nenhum 
momento a empresa foi autuada por infração à legislação tributária, em relação ao 
processo 2012/7240/000066. 

 
Argumenta ainda que a intimação não descreve com precisão os 

dispositivos legais infringidos, apenas enumera artigos e incisos sem indicar a que 
texto legal se refere, tais como, leis, portarias ou decretos. 

 
Esclarece que a nota fiscal 657870, emitida em 29/2/2012, refere-se a 

200 caixas de leite em pó, Ninho Instantâneo, no valor de R$ 38.394,00, adquiridas 
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junto à empresa Nestlé Brasil Ltda., as quais foram entregues pela transportadora 
PHD Ltda., em 30/3/2012. 

 
Ressalta que não houve recebimento de mercadoria similar ou 

semelhante com a mesma nota fiscal antes daquela data, por isso não há que se 
falar que o referido documento fiscal já tenha surtido os seus efeitos. 

 
Assinala ainda que se o referido documento tivesse sido utilizado em 

operação anterior por certo o mesmo deveria ter sido retido e apreendido pela 
fiscalização, o que efetivamente não ocorreu, pois a mercadoria foi entregue 
juntamente com o mesmo e devidamente registrado em sua escrita fiscal. 

 
Com esses argumentos requer a nulidade da notificação e, se avançado 

no mérito, que seja reconhecida a inexistência de prejuízo ao erário, determinando o 
cancelamento da exigência fiscal. 

 
A julgadora monocrática, por meio do Despacho no 141/2012 – 

CAT/JPI/DBA, de página 86, retorna os autos à agência de atendimento para que o 
autuante faça juntada do demonstrativo de crédito tributário, retifique a base de 
cálculo, o valor originário e o local para pagamento ou apresentação de impugnação 
através de termo de aditamento. 

 
Em atendimento, o autor do procedimento elabora o Documento de 

páginas 87 e 88, por meio do qual demonstra o cálculo do ICMS a recolher exigido 
no auto de infração, cuja ciência foi dada ao contribuinte, em 28/8/2012, pela 
Coletoria Estadual de Araguaína, por via postal, mediante aviso de recebimento – 
AR, de página 90, facultando-lhe o recolhimento ou a apresentação de impugnação, 
no prazo de 30 dias, nos termos do art. 36, § 1º, da Lei 1.288/2001. 

 
O referido termo aditivo ensejou abertura de prazo à autuada que, 

oportunamente, apresenta, em 17/9/2012, nova impugnação, de páginas 92 a 98, 
reiterando os argumentos pronunciados na anterior, bem como, requerendo que o 
processo seja convertido em diligência tendo em vista a boa-fé da autuada. 

 
A julgadora monocrática, em novo Despacho no 335/2012 – CAT/JPI/DBA, 

de página 99, devolve os autos à agência de atendimento para que o autuante 
renove a intimação ao sujeito passivo, fornecendo-lhe cópia do auto de infração e 
concedendo-lhe o prazo de trinta dias para pagamento ou apresentação de 
impugnação. 

 
Em atendimento, a Coletoria Estadual de Araguaína, por meio da 

Intimação página 100, intima o contribuinte no seu domicilio, em 29/11/2012, por via 
postal, mediante aviso de recebimento – AR, de página 101, para efetuar o 
recolhimento ou a apresentação de impugnação, no prazo de 30 dias, nos termos do 
art. 36, § 1º, da Lei 1.288/2001. 

 
A referida intimação propiciou abertura de prazo ao sujeito passivo que, 

tempestivamente, apresentou, em 20/12/2012, terceira impugnação, de páginas 103 
a 108, reiterando os argumentos, exaustivamente, pronunciados nas anteriores. 
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Sobreveio a decisão de primeira instância. A julgadora monocrática julga 
nulo o auto de infração, por entender “[...] que está caracterizada a nulidade do auto 
de infração por cerceamento ao direito de defesa, conforme estabelece o art. 28, 
inciso II da Lei 1.288/01, visto que a intimação do auto de infração não surtiu os 
efeitos legais.”. Entendeu a sentenciante, Denise Baiochi Alves, que o sujeito 
passivo foi intimado do termo de aditamento e não do auto de infração. 

 
O representante da Fazenda Pública Estadual, por meio do parecer de 

páginas 124 a 136, recomenda que se conheça da impugnação, nega-lhe 
provimento para reformar a decisão de primeira instância e julgar procedente o auto 
de infração em litígio. 

 
É, em síntese, o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 

O reexame necessário interposto preenche os requisitos para 
admissibilidade, nos termos na alínea f do inciso IV do art. 56, e do parágrafo único 
do art. 58, ambos, da Lei 1.288/2001. Dele, portanto, tomo conhecimento. 

 
Inicialmente, cumpre ressaltar que o sujeito passivo comparece aos autos 

por três vezes com a apresentação de bem articuladas peças de impugnação por 
meio da quais exerce exaustivamente, com clareza e segurança, o contraditório e a 
ampla defesa. 

 
Logo, não paira dúvidas, e importa deixar absolutamente clara a 

inexistência de qualquer cerceamento ao princípio constitucional do direito à ampla 
defesa da impugnante. 

 
Aliás, ressai dos autos que a impugnante compreendeu perfeitamente os 

fatos que lhe foram imputados como infringentes da legislação tributária, dos quais, 
tempestivamente, defendeu-se à exaustão, haja vista, que as hipóteses apontadas 
como supostas configuradoras de afronta à legislação foram objetivamente 
enfrentadas em todos os momentos de seu comparecimento aos autos, inclusive, 
repisando os argumentos vertidos nas diversas defesas apresentadas. 

 
À conta do exposto, rejeito a preliminar de nulidade da intimação por falta 

dos dispositivos legais infringidos. 
 
Posto isso, a presente exigência tributária decorre de termo de apreensão 

lavrado pela fiscalização de barreira quando foi constatado o ingresso no território 
tocantinense de mercadorias acobertadas por nota fiscal que já havia produzido os 
seus efeitos legais, em desconformidade com a legislação de regência dessa 
matéria. 

 
Através da constatação efetuada na abordagem preliminar do dia 

16/3/2013, pela fiscalização de trânsito das mercadorias que ingressavam no 
território tocantinense a partir do Posto Fiscal de Talismã, concluiu-se que o 
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE nº 000657870, emitido em 
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29/2/2012, pela empresa Nestlé Brasil Ltda, estabelecida em Cordeirópolis, Estado 
de São Paulo, para acobertar a remessa de 200 caixas de NINHO leite em pó 
instantâneo 24x400g BR, no valor total de R$ 31.994,31, teve a sua passagem 
registrada naquela unidade fiscalização de fronteira, às 23:43, do dia 7/3/2013, 
acompanhado do Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, Série Única, 
nº 039167, emitido em 29/2/2012, de página 8, mediante a comprovação do 
“CARIMBO CONTROLADO ELETRONICAMENTE”  neles aplicado pela autoridade 
fiscal Domingos Moura da Silva, matrícula 688339-7. 

 
A operação relativa à circulação dessa mercadoria naquela data pode 

ainda ser comprovada através do documento, de página 9, denominado 
REGISTROS DE PASSAGEM, expedido pela Secretaria da Fazenda do Estado de 
Goiás,  do qual se extrai as seguintes informações: 

 
Nº Registro 6120239282-3 
Chave de acesso 35120260409075044605550010006578701409988315 
Origem SP 
Destino TO 
Nº Nfe 000657870 
Unidada Fiscal PF Talisma – TO 
Data/Hora 
Registro 

07/03/12 2323 

Matrícula 630945 
CPF/CNPJ 
Transp. 

 

UF Transp.  
Placa CSH6741 
UF MG 
Form Seg.  

 
Assim, diante da verificação de ingresso no Estado do Tocantins, em 

16/3/2012, de mercadorias destinadas ao sujeito passivo, acobertadas por 
documento fiscal revestido das mesmas características do DANFE nº 000657870, 
acima descrito, a autoridade fiscal efetuou a sua apreensão através do Termo de 
Apreensão nº 2012/000043, constante do apensado processo 2012/7240/500066, 
cujas mercadorias foram, posteriormente, liberadas mediante mandado de 
segurança, concedido, em caráter liminar, pelo Juiz de Direito da Comarca de 
Alvorada, nos autos nº 2012.0002.8603-0. 

 
Por outro lado, o transporte de mercadoria desacompanhada de 

documento fiscal ou de documentação fiscal que já tenha produzido efeito legal, 
evidencia forte presunção a favor da pretensão do Fisco, no sentido de caracterizar 
evasão de impostos, nos termos da legislação de regência dessa matéria. 

 
Nesse sentido, alínea a de inciso XVI art. 20 da Lei 1.287/2001, 

preconiza: 
 

Art.  20. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 
momento: 
 
[...] 
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XVI – da verificação de mercadoria: (Redação dada pela Lei 1.443 de 
25.03.04). 
  
a) em trânsito ou prestação de serviço de transporte, em situação 
fiscal irregular; (Redação dada pela Lei 1.443 de 25.03.04). 

 
Nessa direção, o § 1º do art. 43 da precitada Lei, assim se expressa: 

 
Art.  43. Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o 
documento que: 
 
§ 1o Considera-se também inidôneo o documento fiscal que, 
comprovadamente, já tenha surtido os efeitos fiscais próprios , 
bem como os que estejam desacompanhados de documento de 
controle, quando exigido pela legislação tributária, e aqueles que se 
encontrem com prazo de validade vencido. (original sem grifo) 

 
Por sua vez, o inciso V do art. 145 e o § 6º do art. 148 do Regulamento do 

ICMS, aprovado pelo Decreto 2.912, de 29 de dezembro de 2006, dispõem: 
 
Art. 145. Além das hipóteses previstas no art. 43 da Lei 1.287/01, é 
considerado inidôneo, para todos os efeitos fiscais , fazendo 
prova apenas em favor do Fisco, o documento que : 
 
[...] 
 
V – seja utilizado fora do prazo de validade que lhe fo r atribuído 
pela legislação tributária para o fim respectivo ; (original sem grifo) 
 
[...] 
 
Art.  148. Para fim de acobertar o transporte de mercadorias no 
território deste Estado, o prazo de validade da Nota Fiscal, modelo 1 
ou 1-A, do produtor e avulsa, é de: (Redação dada pelo Decreto 
3.600 de 29.12.08). 
 
§ 6º Em se tratando de remessa feita por contribuinte localizado em 
outra unidade da Federação, o prazo de validade do documento 
fiscal é de 3 dias corridos, a contar da data do ingresso da 
mercadoria no território deste Estado, anotada no documento pela 
repartição fiscal competente. 

 
Ressalte-se que para coibir operações dessa natureza, as normas do 

citado art. 145, tem o efeito de inverter o ônus da prova, atribuindo ao contribuinte a 
prova da improcedência dos fatos narrados na inicial, ao afirmar que faz “prova 
apenas a favor do Fisco”. 

 
Assim, em decorrência da materialização das hipóteses de incidência 

tributária descritas na lei, a peça fiscal exige por meio do auto de infração em litígio o 
ICMS devido sobre o valor das operações de circulação das mercadorias entregues 
ao sujeito passivo mediante ordem judicial. 
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Reportando às sucessivas defesas da impugnante, em essência, limita-se 
a meras retóricas, nas quais apenas afirma que as mercadorias “[...] foram entregues 
pela transportadora PHD Logística Ltda., em 30/03/2012.”. Segue assinalando que 
“Diversamente do que é mencionado na intimação, não há que se falar que a NF nº 
657870 já tenha surtido os seus efeitos, na medida em que somente na data acima é 
que houve o recebimento da aludida mercadoria.”. 

 
De qualquer sorte, ainda que se admitisse essa hipótese, o que não é o 

caso, mas que se faz aqui só para fins de argumentação, o referido documento fiscal 
seria igualmente considerado irregular diante do prazo de validade previsto na lei, ao 
teor do citado inciso V do art.148 do RICMS. 

 
Ademais, nota-se que a autuada silencia quanto às provas constantes dos 

autos relativas ao registro do ingresso das mercadorias ocorrido em 7/3/2013. 
 
Por sua vez, a sentenciante traçou a tese de suas razões decisórias sob a 

ótica da nulidade da exigência fiscal por entender que “[...] que está caracterizada a 
nulidade do auto de infração por cerceamento ao direito de defesa, [...] visto que a 
intimação do auto de infração não surtiu os efeitos legais.”. 

 
Não obstante às reiteradas impugnações protocolizadas pela impugnante, 

a julgadora singular mesmo assim conseguiu enxergar prejuízos à defesa, e 
pronunciar-se pela nulidade do auto de infração por cerceamento ao direito de 
defesa. 

 
É indiscutível que o processo contém elementos materiais que comprova 

de forma inequívoca a realização das duas operações de trânsito das mercadorias, 
por isso, a autuada compreendeu inteiramente a ocorrência dos fatos, bem como, a 
imputação que lhe foi feita pelo Fisco e se defendeu com toda clareza, não havendo, 
em nenhuma hipótese, prejuízo a sua defesa que justificasse tal declaração de 
nulidade da autuação. 

 
Desta forma, não assiste razão à julgadora monocrática. 
 
Para registro, fica consignado que, apesar de se tratar de empresa cujo 

faturamento anual para efeitos de classificação ocupa o grupo seis, a autoridade 
autuante, Milton Bernardes, AFRE III, matrícula 6923798, no exercício de suas 
tarefas possui competência para lavrar autos de infração relativos a fatos 
constatados no trânsito de mercadorias, nos termos do Anexo Único à Lei nº 1.727, 
de 17 de outubro de 2006, que assim dispõe: 

 
TAREFAS TÍPICAS DO CARGO AFRE 2ª CLASSE 
 
1. Praticar todos os atos de tributação, arrecadação e fiscalização 
das obrigações tributárias estaduais sobre: 
 
[...] 
 
b) mercadorias em trânsito ou em estabelecimentos irregulares 
perante o Cadastro de Contribuintes, inclusive a constituição do 
crédito tributário; 
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Com efeito, o procedimento fiscal adotado pelo Fisco indica a omissão de 
impostos decorrentes da entrada, neste Estado, de mercadorias acobertadas por 
documento fiscal irregular. 

 
Nesse sentido, é inafastável a presença dos pressupostos para a 

exigência do ICMS devido, pois a impugnante não ousou demonstrar, mediante 
documentação hábil e idônea, a regularidade das referidas operações mercantis 
consignadas no respectivo documento fiscal. 

 
Logo, todo o exposto evidencia que a infração cometida pelo sujeito 

passivo se amolda com perfeição à penalidade indicada na peça fiscal, nos termos 
postulados pelo art. 48, IV, b, da Lei 1.287/2001, do qual se extrai: 

 
Art. 48.  A multa prevista no inciso I do artigo anterior será aplicada 
na forma a seguir: 
 
[...] 
 
IV – 120%, quando a falta de recolhimento do imposto resultar de: 
(Redação dada pela Lei 2.253 de 16.12.09) 
 
 [...] 
 
b) entrega, remessa, posse, transporte, recebimento, estocagem ou 
depósito de mercadorias sem documentação fiscal ou acobertada por 
documentação inidônea; 

 
Por esses motivos, acolho parecer do representante da Fazenda Pública 

Estadual, razão pela qual julgo procedente o lançamento do crédito tributário 
efetuado por meio do auto de infração no 2012/000336. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 

unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade da intimação por não constar os 
dispositivos legais infringidos, arguida pelo sujeito passivo. No mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, reformar a decisão de primeira instância, 
julgar procedente a reclamação tributária constante do auto de infração no 
2012/000336 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 6.526,98 (seis mil e quinhentos e vinte e seis reais e noventa e oito 
centavos), referente ao campo 4.11, mais os acréscimos legais. O representante 
fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Deides Ferreira 
Lopes, Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale, Cinthya Lanna de Oliveira 
Cambaúva e Luiz Carlos da Silva Leal. Presidiu a sessão de julgamento aos 11 dias 
do mês de setembro de 2013, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, Palmas, TO, aos 23 dias do mês de setembro de 2013. 

 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Deides Ferreira Lopes 
Conselheiro relator 


