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ACÓRDÃO No:   202/2017 
PROCESSO No:   2015/7240/500422 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.615 
AUTO DE INFRAÇÃO No:  2015/002848 
INTERESSADO:   EDILSON JOSÉ CATARINA CIA LTDA 
CNPJ:     17.860.836/0001-69 
RECORRENTE:   FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIA ACOMPANHADA DE 
DOCUMENTAÇÃO FISCAL INIDÔNEA. NULIDADE – É nula a reclamação tributária 
com erros na identificação do sujeito passivo e na determinação da infração que 
resulta na nulidade do auto de infração, conforme prevê o art. 28, incisos III e IV da 
Lei no 1.288/01. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário contra o 
contribuinte qualificado na peça inaugural, através do auto de infração no 
2015/002848, exigindo ICMS no valor de R$ 15.640,00, pelo transporte de 
mercadoria tributada acompanhada de documentação fiscal que não possibilita a 
identificação da procedência ou destino das mercadorias. 

 
Foram anexados aos autos demonstrativo do crédito tributário, despacho, 

Termo de Apreensão no º 2013/000055, DANFE's, pareceres e termos de início e 
encerramento (fls. 04/49). 
 

O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por edital (fls. 52), não 
comparecendo ao processo, incorrendo em revelia. A autoridade revisora, através 
do despacho exarado às fls. 55, encaminhou o processo para o Contencioso 
Administrativo-Tributário – CAT. 

 
Com isto, a julgadora singular emitiu Sentença Revisional Declaratória às 

fls. 56/62 decidindo pela NULIDADE do auto de infração por erros na identificação 
do sujeito passivo e na determinação da infração, com fundamento no fato de que o 
auto de infração é originário da apreensão de mercadoria em operação interestadual 
originada no Estado do Paraná, cujo destino é o Estado do Maranhão; que a 
empresa autuada é estabelecida em outra Unidade da Federação e as leis 
tributárias vigoram somente no território do ente tributante; que, na hipótese de 
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mercadoria transportada com documentação inidônea, o responsável pelo 
pagamento do ICMS, solidariamente com o contribuinte, é o transportador; que a 
tipificação da infração no campo 4.13 indica somente dispositivos legais não 
infracionais e que a penalidade sugerida não é a prevista na lei vigente à época do 
fato. 

 
Em razão da decisão desfavorável à Fazenda Pública, os autos foram 

remetidos à Representação Fazendária em reexame necessário, que se manifestou 
pela confirmação da decisão de primeira instância e recomendou a Nulidade do auto 
(fls. 63/64). 

 
Notificado da sentença e do parecer da REFAZ por edital (fls. 68), o 

sujeito passivo não se manifestou. 
 
É o relatório. 

 
 
VOTO  
 

 
O auto de infração foi emitido tendo por base o transporte de mercadorias 

com destino ao Estado do Maranhão e cujo remetente é empresa localizada no 
Estado do Paraná. Com isto, o lançamento foi efetuado em nome do remetente dos 
produtos, estabelecido em outra Unidade da Federação e que não está inscrito no 
Cadastro de Contribuintes do Estado do Tocantins.  

 
Além disso, os artigos mencionados como infração, no campo 4.13 do 

auto, não tipificam o ilícito fiscal descrito, tendo em vista que são dispositivos legais 
não infracionais. E também a penalidade sugerida no campo 4.15 não é a vigente à 
época do fato gerador da obrigação. 

 
Desta forma, entendo que o crédito tributário foi constituído com erros na 

identificação do sujeito passivo e na determinação da infração, fatos que acarretam 
a nulidade do lançamento, conforme determina o art. 28, incisos III e IV da Lei nº 
1.288/01, a seguir. 

 
Art. 28. É nulo o ato praticado: 
  
III – por erro na identificação do sujeito passivo da obrigação 
tributária, nos casos de formalização do crédito tributário. 
  
IV – com erro na determinação da infração. (Redação dada pela Lei 
3.018 de 30.09.15). 
 

Portanto, voto confirmando a decisão de primeira instância que julgou 
nulo o auto de infração no 2015/002848.  
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DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância que 
julgou nula a reclamação tributária constante do auto de infração no  2015/002848 e 
extinto o processo sem análise de mérito. O representante fazendário João Alberto 
Barbosa Dias fez sustentação oral pela Fazenda Pública Estadual e pediu o 
refazimento dos trabalhos de auditoria, conforme prevê o Regimento Interno. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Denise Baiochi Alves, Osmar 
Defante, Ricardo Shiniti Konya, Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale, Heverton 
Luiz de Siqueira Bueno e Josimar Júnior de Oliveira Pereira. Presidiu a sessão de 
julgamento aos vinte e quatro dias do mês de outubro de 2017, o conselheiro 
Suzano Lino Marques. 
 
 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS DO ESTADO DO TOCANTINS, em Palmas – Tocantins, aos quatorze  dias 
do mês de novembro de 2017. 
 
 
 

SUZANO LINO MARQUES 
Presidente 

 
 
 

DENISE BAIOCHI ALVES 
Conselheira Relatora Suplente 


