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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 088/2011
REEXAME NECESSÁRIO No: 3015
PROCESSO No: 2009/6040/502061
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2009/001192
INTERRESADO: CENTRO OESTE COMÉRCIO DE 

LUBRIFICANTES LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.391.205-0
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

RECURSO DE OFÍCIO. PROCESSUAL. ICMS. SUBSTITUIÇÃO 
TRIBUTÁRIA. AUDITORIA. AUTO DE INFRAÇÃO IMPROCEDENTE – É Ilegítima a 
ação fiscal que exige ICMS – Substituição Tributária comprovadamente recolhido.
MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
NÃO ACOLHIDA. RECURSO DE OFÍCIO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de ofício da sentença da primeira instância 
administrativa no 028/2011, de páginas 393 a 396, que julgou nulo o auto de infração 
no 2009/001192.

Contra Centro Oeste Comércio de Lubrificantes Limitada foi lavrado, em 
05/08/2009, o referido auto de infração, de páginas 2 e 3, para constituição, a favor 
da Fazenda Pública Estadual, do crédito tributário, no valor de R$52.572,35,
composto pelos valores de R$9.453,71, R$26.629,27 e R$16.489,37, 
correspondentes aos exercícios de 2007, 2008 e ao período de janeiro a abril de 
2009, respectivamente. 

A peça fiscal consigna que o contribuinte deixou de efetuar a retenção e o 
recolhimento do ICMS-ST incidente sobre mercadorias sujeitas ao regime de 
substituição tributária, invocando, relativamente aos exercícios de 2007 e 2009, a 
previsão do inciso VIII, e em relação ao exercício de 2008, a previsão do inciso VII, 
ambos, do artigo 44, da Lei 1.287/2001, e alterações.
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A notificação do lançamento foi efetuada, em 13/08/2009, por via postal,
mediante aviso de recebimento, AR, de páginas 46, dos autos.

Inconformada, a autuada, tempestivamente, apresentou petição, de 
páginas 47, impugnando o lançamento do crédito tributário, de páginas 2 e 3.

Sustenta que a planilha do auditor fiscal não corresponde a sua realidade 
fiscal e tributária, e para isso anexa cópia de todos os documentos fiscais 
comprobatórios dos pagamentos efetuados, e faz juntada de planilha por ela 
elaborada com outros valores encontrados para subsidiar a análise da autoridade 
competente. 

Por fim, solicita as correções dos valores do auto de infração.

A primeira instância administrativa, por meio do despacho de páginas 
251, retornou o processo ao autuante para que fosse revisada a infração relativa ao 
exercício de 2008, descrita no campo 5.13, do auto de infração.

O autor do procedimento refez o seu trabalho e encontrou novos valores
referentes aos exercícios de 2008 e 2009, por isso foi elaborado o termo de 
aditamento, de páginas 279 e 280, cuja ciência foi dada ao contribuinte, por via 
postal, mediante aviso de recebimento, AR, de páginas 284.

Irresignado, o sujeito passivo, tempestivamente, impugnou o lançamento, 
alegando que os valores do termo de aditamento estão incorretos devido ao não 
aproveitamento dos créditos de ICMS destacados nas notas fiscais de compras, o 
que penaliza sua empresa.

Para comprovação desse fato, elaborou o demonstrativo de cálculo, de 
páginas 286, relativo ao exercício de 2008, baseado na nota fiscal 249777, 
constante da folha 10, da nova planilha do auditor fiscal.

Por fim, solicita parecer favorável ao seu pleito e se coloca a disposição
do FISCO para fornecimento de informações adicionais.

A sentenciante de primeira instância julgou nulo o lançamento do crédito 
tributário. Entendeu que há falhas na elaboração dos levantamentos e erro na 
tipificação da infração do campo 5.13, do auto de infração de páginas 2 e 3.

O representante da Fazenda Pública Estadual, em manifestação de 
páginas 397, propugnou pela confirmação da sentença prolatada pela julgadora 
monocrática.

VOTO

O recurso de ofício preenche os requisitos para a admissibilidade, nos 
termos da alínea f, do inciso IV, do artigo 56, e do parágrafo único do artigo 58, 
ambos, da Lei 1.288/2001. Dele, portanto, tomo conhecimento.
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A questão versa sobre a constatação de falta de retenção e recolhimento 
de ICMS – ST incidente sobre operações de aquisição de mercadorias sujeitas a 
esse regime.

A julgadora monocrática traçou o arcabouço de suas razões decisórias 
sob a ótica da nulidade do auto de infração por considerar que se configurou a 
ocorrência do disposto no inciso II, do artigo 28, da Lei 1.288/2001, e alterações.

Assim, nos termos do artigo 29, da Lei 1.288/2001, por meio da sentença 
no 028/2011, de páginas 393 a 396, a sentenciante de primeira instância julgou nulo 
o crédito tributário constituído por intermédio do auto de infração no 2009/001192, de 
páginas 2 e 3, do processo 2009/6040/502061.

A notificação da mencionada sentença foi efetuada em 26/04/2011, por 
via postal, mediante aviso de recebimento de páginas 401, nos termos do item 2, da
alínea “e”, do inciso IV, do artigo 56, da Lei 1.288/2001.

Entretanto, a autuada não compareceu aos autos.

É de se destacar que a auditoria de substituição tributária, embasadora da 
autuação, consiste na análise e verificação da regularidade dos cálculos e do 
recolhimento do ICMS decorrente das operações de aquisição de mercadorias 
sujeitas ao regime de substituição tributária, na conformidade da legislação de 
regência dessa matéria.

Com efeito, além de todas as considerações já feitas pela julgadora de 
primeira instância, é possível identificar no procedimento realizado pelo autuante,
diversas ocorrências de equívocos que comprometem a integridade do lançamento
do crédito tributário.

Embora tenha exercido plenamente as suas prerrogativas, o autor do 
procedimento não conseguiu corrigir as inexatidões presente na peça fiscal de 
páginas 2 e 3, conforme se certifica por meio das cópias da revisão do levantamento
por ele efetuada, de páginas 255 a 278, que resultou o termo de aditamento, de 
páginas 279 e 280.

Corroboram essa afirmação os erros de cálculos apresentados nas 
planilhas números 9 a 12, elaboradas pelo auditor fiscal, nas quais, a aplicação do 
índice de valor agregado, VA, de 60%, corresponde ao percentual de 85,236%, 
conforme consta das páginas 262 a 265, do processo.

As precitadas planilhas ainda contêm diversos valores apurados como 
ICMS a recolher equivalentes aos valores dos ICMS destacados nos respectivos
documentos fiscais nelas relacionados e não inclusos no levantamento fiscal, o que 
confirma a tese da autuada de que o auditor fiscal não deduziu de seus cálculos os
referidos créditos.

Há de se ressaltar ainda que o relato da inicial, correspondente ao 
exercício de 2008, não apresenta a descrição circunstanciada de fato punível à luz 
do inciso VII, do artigo 45, da Lei 1.287/2001, do qual se extrai a seguinte redação:
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“Art. 45. São obrigações do contribuinte e do responsável:
...............................................................................................................

VII – autenticar os livros fiscais escriturados por processamento 
eletrônico de dados:
..............................................................................................................”

Quanto aos argumentos trazidos pela julgadora monocrática em grau de 
recurso, nos termos do parágrafo único, do artigo 58, da Lei 1.288/2001, para julgar
nulo o auto de infração número 2009/001192, com vista à repetição do lançamento,
entendo que os mesmos não têm como prosperar.

Eis que os elementos probatórios juntados aos autos pelo sujeito passivo
afastam a necessidade de constituição de nova auditoria por serem suficientes para
demonstrar que os créditos tributários exigidos foram devidamente recolhidos em 
sua integridade, não sendo cabível a presente imputação, por perda do objeto.

À conta do exposto, em reexame necessário, conheço do recurso oficial, 
nego-lhe provimento e julgo improcedente o auto de infração no 2009/001192,
constante do processo 2009/6040/502061.

É como voto.

DECISÃO

Decidiu no mérito, por unanimidade, em reexame necessário reformar a 
decisão de primeira instância e julgar improcedente o auto de infração no

2009/001192 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores 
R$9.453,71 (nove mil e quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e um 
centavos), referente ao campo 4.11, R$10.226,68 (dez mil e duzentos e vinte e seis 
reais e sessenta e oito centavos) e R$10.951,60 (dez mil e novecentos e cinquenta e 
um reais e sessenta centavos), referentes aos campos 5.11 e 6.11, alterados pelo 
Termo de Aditamento de folhas 279 e 280. O Sr. Rui José Diel fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Deides Ferreira Lopes, Luiz Carlos da Silva Leal, Fernanda Teixeira Halum e João 
Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento aos 27 dias do mês de junho de 
2011, o conselheiro Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, Palmas, TO, aos 08 dias do mês de julho de 2011.

Edson Luiz Lamounier,
Presidente.

Deides Ferreira Lopes,
Conselheiro relator.


