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ACÓRDÃO No    198/2017 
PROCESSO No:     2012/6670/500774 
AUTO DE INFRAÇÃO No:    2012/001911 
RECURSO VOLUNTÁRIO No:    8.472 
RECORRENTE:    J B FERREIRA - TRANSPORTE 
INSCRIÇÃO ESTADUAL:    29.400.656-7 
RECORRIDA:    FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA – USO/CONSUMO – 
TRANSPORTADORA. INSCRIÇÃO SUSPENSA DE OFÍCIO. IMPROCEDENTE – É 
improcedente o auto de infração quando os documentos juntados como provas da 
prática do ilícito fiscal não são suficientes a exigência tributária, visto não serem para 
comércio ou mercancia. 

 
 
RELATÓRIO 

 
 
A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 

de infração no 2012/001911, contra o sujeito passivo qualificado na peça inaugural, 
referente a ICMS por haver realizado movimentação na conta de mercadorias com 
inscrição suspensa de ofício, no período de 01/01/2010 a 31/12/2012, conforme 
comprova o relatório de nota fiscal eletrônica (fls. 05). 

 
O contribuinte foi intimado do auto de infração por via direta em 

13/07/2012 (fls.04) para apresentar impugnação ou pagar o crédito tributário 
reclamado, compareceu tempestivamente ao processo, nos termos do Art. 20 da Lei 
1.288/2001. 

 
Os autos foram devolvidos ao autor do procedimento ou seu substituto 

legal para anexar o BIC, juntar todas as notas fiscais relacionadas, apresentar o 
demonstrativo dos créditos tributários (fls.11/12). 

 
O autor do procedimento faz juntadas do histórico de eventos do 
contribuinte, memória de cálculo do auto de infração, chave de 
acesso da NFe, e  manifesta que a legislação estadual 
desqualifica os documentos fiscais que acobertam a 
movimentação de mercadorias por contribuinte que não esteja 
em dias com as obrigações concernentes ao cadastro de 
contribuintes, não podendo transacionar e nem proceder 
movimentação de mercadorias utilizando a sua inscrição 
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suspensa de ofício, tornando inidônea para todos os efeitos 
fiscais (fls. 14/42). 

 
Intimado o sujeito passivo, não se manifestou, lavrado o Termo de 

Inocorrência de Manifestação (fls. 47). 
 
Os autos foram devolvidos ao autor do procedimento para demonstrar os 

créditos tributários e provar que não houve pagamento do imposto na operação 
anterior (fls. 49/50), o auditor apresenta memória de crédito tributário atualizado e 
manifesta que, sendo nulos os documentos fiscais, por serem reconhecidos 
inidôneos devido a inscrição estadual estar suspensa de ofício, por conseguinte, 
nada acoberta, assemelha-se a situação de encontrar mercadoria sem a 
documentação fiscal, entre outros argumentos (fls. 51/59). 

 
Intimado o contribuinte, alega que a empresa é de transporte e não 

comercializa mercadoria, e que não tinha conhecimento que estavam emitindo notas 
fiscais em nome da empresa, pede revisão do parecer do auditor (fls.63). 

 
Novamente os autos foram devolvidos ao autor do procedimento 

utilizando os mesmos argumentos anteriores (fls. 65/66) e novamente o auditor 
apresenta memória de crédito tributário atualizado e manifesta não concordar com a 
solicitação da julgadora de primeira instância e que cabe ao contribuinte o 
questionamento da possibilidade do pagamento dos tributos inerentes à operação 
anterior (fls .68/96).  

 
O sujeito passivo ao ser intimado ratifica praticamente os mesmos 

argumentos anteriores e junta cópias das notas fiscais (fls.105/122). 
 
Através do despacho no 006/2016 os autos foram devolvidos para o autor 

do procedimento para rever a descrição da infração, penalidade, anexar o BIC e 
demonstrativo do crédito tributário (fls.125/127), sendo o mesmo atendido e lavrado 
o Termo de Aditamento (fls.129/159), sendo intimado o sujeito passivo, não 
manifestou, lavrou o Termo de Inocorrência de Manifestação (fls.168). 

 
O sujeito passivo em sua impugnação, limitou em alegar que as notas 

fiscais são de substituição tributária, inclusive de emissão do próprio estado, sendo 
que as mesmas foram adquiridas para uso próprio, portanto, não houve giro 
comercial (fls.07/08) e contestou os despachos do autor dos procedimentos, que não 
tem como comercializar mercadorias, pois trata de uma empresa de transporte e não 
de comércio, e que os fornecedores fizeram o recolhimento dos impostos devidos, 
entre outros argumentos. 

 
O autor do lançamento, fez juntadas de novos documentos, inclusive o 

BIC, que comprova que a empresa foi suspensa de ofício em 28/07/2009 e reativada 
em 13/07/2012, portanto, comprova que no período de 01/01/2010 a 11/07/2012, a 
empresa não poderia estar utilizando sua inscrição para movimentação de 
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mercadoria. Retificou a peça básica, gerando termo de aditamento (fls.157/159), 
com as devidas correções da infração, penalidade e percentual da multa.  

 
O julgador de primeira instância, em sentença alega que: desta forma não 

resta dúvidas que o sujeito passivo não observou a legislação tributária, não 
restando dúvida que os argumentos do sujeito passivo não devem prosperar. O 
sujeito passivo em sua impugnação, apenas manifesta de forma superficial e não 
produz provas para contraditar a ocorrência do fato gerador. 

 
Diante do exposto o julgador de primeira instância conhece da 

impugnação apresentada, nega-lhe provimento e julga procedente o auto de 
infração, condenando o sujeito passivo aos pagamentos do crédito tributário, 
conforme termo de aditamento e valores indicados: 

 
Campo 4.11, no valor de R$ 244,80 (duzentos e quarenta e quatro reais e 

oitenta centavos).  
 
Campo 5.11, no valor de R$ 974,74 (novecentos e setenta e quatro reais 

e setenta e quatro centavos). 
 
Campo 6.11, no valor de R$ 2.250,23 (dois mil, duzentos e cinquenta 

reais e vinte e três centavos).  
 

A Representação Fazendária, se manifesta e pede que seja mantida a 
decisão de primeira instância, condenando o sujeito passivo aos valores lançados, 
mais as cominações legais. 

 
 
É o relatório. 

 
 
VOTO 
 
 

A presente lide refere-se à três exigências de impostos na constatação de 
falta de recolhimento de ICMS, da aquisição de mercadoria com inscrição suspensa 
de ofício.  

 
O sujeito passivo em sua impugnação alega que, a empresa é de 

transporte e não comercializa mercadoria, inclusive de regime e substituição 
tributária, adquiridas no próprio Estado para uso próprio. 

 
Visto e analisado o presente auto verifica-se a fragilidade do 

procedimento, pois está caracterizado que o contribuinte realiza operações de 
transporte de mercadorias, e ressalta que o ramo de atividade da autuada comprova 
que não comercializa mercadoria.  
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A infração e notificação fiscal, está tipificada pela exigência de impostos 

da constatação de haver realizado aquisição de mercadorias com a inscrição 
suspensa de oficio, nos períodos de 2010/2011 e 01/01/2012 a 11/07/2012, 
respectivamente (fls.02/03).  

 
O autor do procedimento em sua análise e manifestação aduz que, sendo 

nulos os documentos fiscais, por serem reconhecidos inidôneos devido a inscrição 
estadual estar suspensa de ofício, o caso não seria o da reclamação tributária. 

 
 O sujeito passivo em seu recurso requer o cancelamento do auto de 

infração, e que conforme determina o CTE, o imposto obrigatoriamente tem que ser 
recolhido no momento da aquisição antecipada pelo fornecedor, visto ser no regime 
de substituição tributária. 

 
Considerando que a reclamação tributária, exigida em AI pelo autuante 

constam erros que invalida a cobrança do crédito tributário, portanto, em desacordo 
com o disposto no art. 112 do CTN, diz que, para julgar o presente processo o 
Contencioso Administrativo- Tributário, como segue: 

 
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina  
penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao  
acusado, em caso de dúvida quanto: 
 
I - à capitulação legal do fato; 
 
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à  
natureza ou extensão dos seus efeitos; 
 
III - à autoria, imputabilidade ou punibilidade; 
 
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação. 

 
Diante do exposto, conheço do recurso apresentado, dou-lhe provimento 

para, reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente a reclamação 
tributária constante do auto de infração no 2012/001911, por erro na exigência 
tributária, e os documentos juntados como provas da prática do ilícito fiscal não são 
suficientes para compor o auto. 
 
 
DECISÃO 

 
 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 

processo, decidiu, no mérito, por unanimidade, conhecer do recurso voluntário e dar-
lhe provimento para, reformando a decisão de primeira instância, julgar 
improcedente as reclamações tributárias constante do auto de infração no 
2012/001911 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de 
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R$ 244,80 (duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), R$ 974,74 
(novecentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) e R$ 2.250,23 
(dois mil, duzentos e cinquenta reais e vinte e três centavos), referentes os campos 
4.11 a 6.11, respectivamente. O Representante Fazendário Rui José Diel fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública Estadual. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Osmar Defante, Ricardo Shiniti Konya, Kellen C. Soares 
Pedreira do Vale, Heverton Luiz de Siqueira Bueno, Josimar Júnior de Oliveira 
Pereira e Luiz Carlos da Silva Leal. Presidiu a sessão de julgamento aos vinte e 
cinco dias do mês de setembro de 2017, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
 
O PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos oito dias do mês de novembro de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

Osmar Defante 
Conselheiro Relator 


