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ACORDÃO No 154/2016 
PROCESSO No: 2014/6040/503740 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2014/002498 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.324 
RECORRENTE: RIO VERMELHO DISTRIBUIDOR LTDA 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.998.022-7 

 
 

 
EMENTA 
 
 

ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DOS 
DEMONSTRATIVOS E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS FATOS. 
NULIDADE. É nulo o auto de infração por cerceamento à defesa previsto no art. 28, 
inciso II, da Lei no 1.288/2001, quando constatado a ausência do demonstrativo e 
documentos comprobatórios dos fatos, em que se fundamentar, conforme 
preceituado no art. 35, inciso IV, da mesma Lei. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
de infração nº 2014/002498, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 
referente à falta de retenção ou retenção a menor do imposto devido por substituição 
tributária, no exercício de 2009. 
 

Foram anexados aos autos relatório de nota fiscal eletrônica autorizada e 
levantamento do ICMS substituição tributária (fls. 04/630). 
 

A autuada foi intimada do auto de infração por via postal (fls. 632), 
apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 
633/637): 

 
Que a penalidade é confiscatória e abusiva; que o desrespeito à 

capacidade contributiva gera desequilíbrio financeiro para a empresa; que a 
autoridade autuante se equivocou ao mencionar que o contribuinte não havia 
realizado o pagamento do ICMS substituição tributária, pois sempre cumpriu com 
suas obrigações tributárias, não deixando de recolher o imposto ora questionado; 
que os pagamentos do imposto foram totalmente efetuados. 
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Fez juntada de procuração, documentos pessoais e alteração contratual 
(fls. 638/645). 

 
O processo foi devolvido ao substituto do autuante (fls. 647) que, em 

parecer às fls. 648 informa não será necessária a revisão do lançamento. 
 
A advogada da autuada e o próprio contribuinte compareceram ao 

processo (fls. 649/651 e 656/657) solicitando a revogação do instrumento de 
procuração anexado às fls. 638, fazendo juntada de nova procuração (fls. 655). 

 
Adveio a sentença singular, onde a julgadora singular, após vasta 

fundamentação na legislação vigente, julga procedente e condena a impugnante ao 
pagamento do valor exposto no campo 4.11 do auto de infração no  2014/002498. 

 
Intimada de decisão singular, o sujeito passivo, apresenta 

tempestivamente, recurso voluntário a este Conselho, que em síntese, argumenta: 
 
Pede a nulidade do auto de infração por cerceamento de defesa, pela 

ausência de levantamento fiscal e documentação comprobatória da alegação 
apresentada em inobservância ao inciso IV do art. 35 da Lei 1.288/2001. 

 
Que os produtos correspondentes ao código NCN 2106.90.30, não 

correspondem ao item 18, do anexo 21 do RICMS/2006, não sendo estes, produtos 
enquadrados no regime de substituição tributária, como consta na consulta SEFAZ- 
TO no 006/13 de 30 de novembro de 2013. 

 
Por último, que a multa de penalidade aplicada é abusiva e 

inconstitucional. 
 
O Representante da Fazenda Pública Estadual, solicita diligência para 

que o autor do feito, compra as solicitações contidas no despacho no 10/2016 de 
fls.679/680. 

 
O autor do lançamento anexa alguns documentos auxiliares da nota fiscal 

eletrônica e mídia eletrônica do levantamento do ICMS substituição tributária, 
emitindo suas considerações de fls. 684 a 688. 

 
A Representação Fazendária, por fim, recomenda a este Conselho, a 

nulidade do auto de infração, por estar destituído de demonstrativo que deu origem 
ao crédito tributário, contrapondo com o art. 35, inciso IV, da Lei 1.288/2001. 

 
É o relatório. 
 
 

 



Publicado no Diário Oficial de nº 4.769 de 22 de dezembro de 2016 
 
   
 

 
  
 

 

Pág 3/4 

 
 

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-908 

Tel: +55 63 3218 1240 | 3218 1202 – Fax: +55 63 3218 1291 - www.sefaz.to.gov.br 

 
 
 
VOTO 

 
 
A presente demanda foi instaurada em face da lavratura de auto de 

infração, efetuado para exigir o imposto devido por substituição tributária, que não foi 
retido ou retido a menor no período compreendido entre 01.01.2009 a 31.12.2009. 

 
Preliminarmente o sujeito passivo alega cerceamento de defesa e pede a 

nulidade do auto de infração pela ausência de documentos comprobatórios e a 
elaboração pelo autuante de levantamento fiscal inadequado. 

 
O levantamento substituição tributária se encontra nas fls. 12/630 dos 

autos. Em análise a este documento nota-se lhe a falta de clareza, não sendo 
didático o suficiente para uma perfeita compreensão do que ali está descrito, 
contrariando o que preconiza o art. 35, inciso IV da Lei no 1.288/2001, assim 
descrito: 

 
Art. 35. O auto de infração: 
 
(...) 
 
IV - contém em anexo todos os demonstrativos do crédito tributário e 
os documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar. 

 
Pode-se constatar ainda nos autos, a ausência total dos documentos 

fiscais (notas fiscais), que serviram de referência para a elaboração do levantamento 
fiscal e consequentemente para a constituição do crédito tributário. 

 
 Portanto, depreende-se pelo texto legal, a existência da nulidade do auto 

de infração, por está destituído de demonstrativo e documentos probantes dos fatos. 
Esta circunstância acarreta cerceamento à defesa do sujeito passivo, preconizado 
no art. 28, inciso II, da Lei no 1.288/2001, abaixo descrito: 

 
Art. 28. É nulo o auto de infração: 
 
(...) 
 
II – com cerceamento de defesa.  

 
Diante do exposto, manifesto em voto pela reforma de decisão singular, 

para julgar NULO o auto de infração nº 2014/002498, sem análise de mérito. 
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DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do auto de infração no 2014/002498 
por cerceamento à defesa, arguida pelo sujeito passivo e julgar extinto o processo 
sem julgamento de mérito. O representante fazendário Hyun Suk Lee fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública e solicitou o refazimento dos trabalhos de 
auditoria, conforme prevê o Regimento Interno. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros João Alberto Barbosa Dias, Osmar Defante, José 
Wagner Pio de Santana, Ademar Andrade de Oliveira, Rui José Diel e Felipe Falcão 
de Lima. Presidiu a sessão de julgamento aos seis dias do mês de outubro de 2016, 
o conselheiro Suzano Lino Marques. 
 
 

Plenário do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais em Palmas – 
TO, aos 19 dias do mês de dezembro de 2016. 

 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

João Alberto Barbosa Dias 
Conselheiro Relator 


