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ACÓRDÃO No 

 
038/2016 

PROCESSO No: 2013/6040/500519 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/000165 
REEXAME NECESSARIO No: 3.468 
INTERESSADO: NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.393.039-2 

 
 

EMENTA 
 
 
                 EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS PARA ENTREGA FUTURA SEM 
DESTAQUE DO IMPOSTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO 
TRIBUTÁRIO E DAS PROVAS – É nulo o auto de infração quando não contiver em 
anexo o demonstrativo do crédito tributário, bem como, acompanhado dos 
documentos e das provas em que se baseia, nos termos do Art. 35, inciso IV, da Lei 
1.288/2001, implicando em cerceamento ao direito de defesa, conforme Art. 28, 
inciso II, da mesma Lei.  
. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
de infração nº 2013/000165, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 
referente ao aproveitamento indevido de crédito do ICMS. 

 
Foram anexados aos autos Termo de Acordo de Regime Especial nº 

2.087/2008, planilhas sintéticas do crédito presumido aproveitado, espelho dos livros 
de registros de apuração do ICMS (fls. 04/45). 

 
A autuada foi intimada do auto de infração por via postal (fls. 47), 

apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 
48/56): 

 
Que a intenção do Governo do Tocantins, ao celebrar com a impugnante 

o Termo de Acordo de Regime Especial nº 2.087/2008, foi conceder benefícios para 
que a mesma trouxesse para seu Estado um Centro de Distribuição de mercadorias 
que atenderiam suas lojas na região; que a autoridade fiscal não verificou a 
existência de autuação idêntica ainda em trâmite, constante no auto de infração nº 
2012/000236; que o objeto de autuação, bem como o período questionado são 
exatamente os mesmos, ou seja, os mesmos fatos geradores; que a autoridade 
fiscal não atentou aos detalhes da operação, pois conforme estabelecido na  
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Cláusula Terceira do TARE, o crédito outorgado se aplica às saídas internas e 
interestaduais; que parte significativa das operações é destinada a transferências; 
que a autoridade deveria ter calculado conforme exige o TARE, ou seja, todas as 
saídas do estabelecimento, não resumindo apenas às saídas referentes às vendas; 
que nos autos não existem relatórios nem cópias que demonstram todas as saídas 
efetuadas pela recorrente no período, com os respectivos percentuais; que requer o 
recálculo das operações levando em consideração suas saídas totais. 

 
Fez juntada de alteração contratual, identidades dos advogados e 

procuração (fls. 57/68). 
 
O processo foi devolvido ao autor do procedimento (fls. 70) que 

apresentou manifestação às fls. 72/73. 
 
O contribuinte foi intimado por edital (fls. 78), mas não se manifestou. 
 
Os autos foram, mais uma vez, encaminhados ao autuante (fls. 81) para 

análise dos contextos, das infrações tipificadas e das penalidades aplicadas, mas o 
auditor fiscal apenas emitiu manifestação às fls. 86/87 e fez juntada do auto de 
infração (fls. 83/85), sem dar cumprimento ao despacho exarado. 
 

A julgadora de primeira instância em sentença proferida as fls. 090/092 
aduz; 

 
Preliminarmente, o autor do procedimento não juntou aos autos os 

demonstrativos dos créditos tributários, nem os documentos comprobatórios dos 
fatos, assim como a descrição da infração não está precisa e clara nos termos do 
que preceitua o art. 35, inciso I, alínea c e inciso IV da Lei nº 1.288/01. 

 
O processo retornou ao autuante por duas vezes (fls. 70 e 81), mas não 

houve o cumprimento dos despachos exarados pela instância julgadora. 
 
Os contextos descritos, as infrações tipificadas e as penalidades 

aplicadas estão em total dissonância, não sendo possível precisar o motivo da 
autuação, pois se houve o aproveitamento indevido de crédito presumido, as 
alíquotas informadas nos campo 4.9 e 5.9 não poderiam ser 17%, tendo em vista 
que este percentual é para saídas e não dos créditos presumidos previstos no 
TARE. 

 
O autuante fez juntada do Auto de Infração nº 2012/000236 (fls. 83/85), 

mas não provou que o mesmo tenha sido julgado nulo pelo Conselho de 
Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins. 
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Outro fato a ser ressaltado é que a autuada somente foi intimada da 
primeira manifestação do auditor fiscal aos autos. Da segunda (fls. 72/73) não houve 
notificação. 

 
Sendo assim, entendeu que está caracterizada a nulidade do auto de 

infração por cerceamento ao direito de defesa do contribuinte previsto no art. 28, 
inciso II da Lei nº 1.288/01.  

 
Diante do exposto, julgo NULO sem análise de mérito o auto de infração 

no 2013/000165: 
 
Campo 4.11 - no valor de R$ 270.103,21 (duzentos e setenta mil, cento e 

três reais e vinte e um centavos) e 
 
Campo 5.11 - no valor de R$ 2.771.271,80 (dois milhões, setecentos e 

setenta e um mil, duzentos e setenta e um reais e oitenta centavos). 
 

A Representação Fazendária em reexame necessário as fls. 093/095, 
fundamentou sua manifestação que há duas preliminares. A primeira preliminar é 
referente a nulidade por falta de demonstrativo do crédito tributário e das provas. E 
outra é a nulidade por cerceamento do direito de defesa por deixar de garantir a 
ciência do contribuinte, da segunda manifestação promovidas pelo autuante. 

 
Quanto ao mérito, entende que a cláusula oitava do TARE 2.087/2008 

estabelece que o atacadista deve vender no mínimo 70% para o atacado e o 
restante para o varejo. A empresa é um deposito fechado que efetua somente as 
operações de transferências para as demais lojas comerciais da Novo Mundo. E 
ligando as fábricas com as lojas varejistas. Entendendo que as transferências 
efetuadas equivalem a vendas no atacado. Portanto, os créditos estão de acordo 
com o TARE e a Lei 1.201/2000 (atacadista). Assim, não é procedente o Auto de 
Infração. 

 
Quanto a outra questão de mérito, os mesmos fatos geradores que 

originaram os créditos tributários lançados neste auto de Infração (2008 e 2009), 
foram também objeto de autuação pelo mesmo autuante em 27.03.2012 com Auto 
de Infração “Geminado” N. 2012/000236. 

 
  Acatou os argumentos feitos pela Julgadora de Primeira Instância, 

manifestou-se pela confirmação da decisão da sentença proferida pela Julgadora 
Singular.  Manifestando-se pela NULIDADE do Auto de Infração. 
 

O contribuinte manifestou-se quanto a decisão de primeira instância e da 
representação fazendária as fls. 099/102 nos seguintes termos; 

 
Resta claro que foi caracterizada a nulidade por cerceamento ao direito 

de defesa do contribuinte, uma vez que tais omissões trouxeram insegurança ao 
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lançamento tributário. O Auto de Infração deve ser revestido de verdade, devendo 
atender ao que preconiza o Art. 142 do CTN. 

 
 
 

Faz menção ao artigo 28 Inc, II da lei 1288/01 enfatizando a nulidade 
reitera sua concordância com a nulidade do Auto de Infração como decidiu 
acertadamente a julgadora singular. 
 

Por fim, esclarece que a representação fazendária já manifestou quanto 
ao teor da sentença, confirmando o mesmo entendimento da ilustre julgadora pela 
nulidade da autuação. E foi além ao observar que caso seja superada a nulidade o 
Auto de Infração deve ser julgado IMPROCEDENTE. 
 

É o relatório. 
 
 

VOTO 
 

 
Visto, analisado e discutido o presente processo que exige ICMS, 

referente ao aproveitamento indevido de crédito do ICMS. 
. 
A julgadora de primeira instância declarou nulo o auto de infração, 

fundamentando sua decisão na impossibilidade do sujeito passivo analisar os 
demonstrativos anexados aos autos, o autor do procedimento não juntou aos autos 
os demonstrativos dos créditos tributários, nem os documentos comprobatórios dos 
fatos, nos termos do que preceitua o art. 35, inciso IV da Lei nº 1.288/01. 

 
O processo retornou ao autuante por duas vezes (fls. 70 e 81), mas não 

houve o cumprimento dos despachos exarados pela instância julgadora. 
 
Os contextos descritos, as infrações tipificadas e as penalidades 

aplicadas estão em total dissonância, não sendo possível precisar o motivo da 
autuação, pois se houve o aproveitamento indevido de crédito presumido, as 
alíquotas informadas nos campo 4.9 e 5.9 não poderiam ser 17%, tendo em vista 
que este percentual é para saídas e não dos créditos presumidos previstos no 
TARE. 

 
O autuante fez juntada do Auto de Infração nº 2012/000236 (fls. 83/85), 

mas não provou que o mesmo tenha sido julgado nulo pelo Conselho de 
Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins. 

 
Outro fato a ser ressaltado é que a autuada somente foi intimada da 

primeira manifestação do auditor fiscal aos autos. Da segunda (fls. 72/73) não houve 
notificação. 
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A Representação Fazendária em reexame necessário as fls. 093/095, 

fundamentou sua manifestação, que a cláusula oitava do TARE 2.087/2008 
estabelece que o atacadista deve vender no mínimo 70% para o atacado e o 
restante para o varejo. A empresa é um deposito fechado que efetua somente as 
operações de transferências para as demais lojas comerciais da Novo Mundo. E 
ligando as fabricas com as lojas varejistas. Entendendo que as transferências 
efetuadas equivalem a vendas no atacado. Portanto, os créditos estão de acordo 
com o TARE e a lei 1.201/2000(atacadista). Assim não é procedente o Auto de 
Infração 

 
Nos autos não ficou evidenciado que todos os cupons e notas fiscais 

foram emitidos e não houve a demonstração do crédito como bem enfatizou a 
julgadora singular. 
 

Assim, a demonstração de todos os elementos que deram causa ao 
lançamento do crédito tributário é condição essencial para a comprovação dos 
fatos decorrentes da omissão vislumbrada, a fim de que a ação do Fisco não 
seja conduzida por meros indícios, mas amparada em provas documentais, 
bem como, a descrição clara e segura dos fatos apurados, os quais tornam 
inafastáveis às conclusões sobre a ilicitude das operações objeto da autuação 
em contenda, nos termos dos dispositivos do art. 35, da Lei 1.288/2001,  

 

Nessa direção, somente o conjunto dos documentos fiscais que 
deram origem aos cálculos constantes das planilhas juntadas aos autos 
permitiriam o convencimento das ocorrências descritas na inicial. A presença 
das precitadas inexatidões, inquestionavelmente, dá causa à nulidade do 
lançamento por defeito de estrutura e vício formal estampada, como já dito, 
pela divergência entre os elementos que compõem a peça básica e todos os 
documentos que serviram de provas na sustentação do feito, cuja harmonia é 
indispensável à correta configuração desse ato jurídico-administrativo. 

 
E nessa hipótese, não há elementos sólidos, nos autos, suficientes 

para a formação de convencimento de que os valores dos créditos tributários 
ora exigidos representam com exatidão a ocorrência de sonegação de 
imposto. 

 
Assim sendo, conforme o acima narrado torna-se difícil ou quase 

impossível a compreensão do fato ocorrido, devendo, portanto, o auto de infração 
ser julgado nulo, pois não atende o disposto no art. 35, inciso IV, da Lei 1.288/2001, 
a saber: 

 
Art. 35. O Auto de Infração: 
 
I – formaliza a exigência do crédito tributário e contém, no mínimo: 
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(...) 
 
IV – contém em anexo todos os demonstrativos do crédito tributário e 
os documentos comprobatórios dos fatos em que se fundamentar. 
 

 
A conjunção dessas circunstâncias caracteriza a situação prevista 

no inciso II, do art. 28, da Lei 1.288/2001, in verbis: 
 

Art. 28. É nulo o ato praticado:  
 
[...] 
 

II – com cerceamento de defesa; 
 
Desta forma, voto para julgar nulo o auto de infração e extinto o processo 

sem julgamento de mérito, mantendo assim a decisão da julgadora singular. 
 

É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
                 Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário,  confirmar a decisão de primeira instância, 
que julgou nulo o auto de infração no 2013/000165 e 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 José Wagner Pio de Santana, Guilherme Trindade Meira Costa, José 
Cândido de Moraes, Felipe Falcão de Lima, João Alberto Barbosa Dias e Paloma 
Arruda Ferreira Pincinato.  Presidiu a sessão de julgamento aos 12 dias do mês de 
abril de 2016, o conselheiro Suzano Lino Marques 
 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, em Palmas, TO, aos dois dias do mês de maio de 2016. 

 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

José Wagner Pio de Santana 
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Conselheiro relator 


