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ACÓRDÃO No  100/2016 
PROCESSO No: 2015/6040/504912 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2015/004191 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.544 
INTERESSADO: CIA DE CIMENTOS DO BRASIL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 
RECORRENTE: 

29.999.951-3 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 

 
 

EMENTA 
 
 

ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PROVA DE PAGAMENTO DO 
IMPOSTO RETIDO. IMPROCEDENTE – É improcedente o auto de infração que 
constitui crédito apenas de multa, juros e atualização monetária, quando restar 
comprovado o pagamento integral da obrigação principal com multa espontânea no 
prazo regulamentar. 

 
 
RELATÓRIO 

 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário contra o 
contribuinte qualificado na peça inaugural, referente ao recolhimento a menor de 
multa, juros e atualização monetária. 
 

Foram anexados aos autos demonstrativo de diferenças a recolher de 
multa, juros e atualização monetária, planilha de cálculo, relatório de arrecadação, 
aviso de recebimento, intimação, levantamento do ICMS Substituição Tributária, 
documentos auxiliares de notas fiscais eletrônicas, Boletim de Informações 
Cadastrais, Termo de Acordo de Regime Especial nº 1.069/00 (fls. 04/24). 
 

A autuada foi intimada por via postal (fls. 27), apresentando impugnação, 
tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 28/11): 

 
Que comercializou seus produtos com a empresa Cimentec Comércio de 

Cimento Ltda, detentora do Regime Especial nº 2.671/2014 perante o Estado do 
Tocantins, que atribuía a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS de produtos 
sujeitos ao regime de substituição tributária; que diante do Regime Especial 
mencionado, deixou de reter o ICMS-ST referente ao cimento comercializado com 
esta empresa durante o período de janeiro a julho de 2015; que, em julho do 
corrente ano, foi intimada a recolher o ICMS-ST e acréscimos legais referentes a 
todas as notas fiscais destinadas à empresa Cimentec, sob o argumento de que, 
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mesmo que o destinatário tenha termo de acordo de substituição tributária perante o 
Estado, o responsável sempre será o remetente da mercadoria que tiver 
obrigatoriedade via protocolo; que, reconhecendo sua responsabilidade pela 
retenção do ICMS-ST nas operações destinadas ao TO, em 09/09/2015 procedeu ao 
recolhimento do ICMS-ST referente às operações, acrescido de multa e de juros; 
que foi surpreendida com o recebimento do auto de infração cobrando multa 
complementar no patamar de R$ 654.192,28; que da análise do demonstrativo 
verifica-se que este levou em consideração o recolhimento efetuado, contudo 
aplicou multa no patamar de 100% sobre o imposto recolhido em atraso, com 
fundamento no art. 48, inciso III, alínea d da Lei nº 1.287/01; que tal penalidade é 
prevista para o caso de não recolhimento do ICMS-ST, o que não ocorreu no 
presente caso, uma vez que os recolhimentos foram efetuados; que, ainda que se 
considere que houve recolhimento a menor de multa, nunca poderia ser em patamar 
de 100% porque a impugnante recolheu o ICMS-ST espontaneamente, antes da 
lavratura do auto de infração, acrescido de multa moratória de 10% e os 
correspondentes juros; que o presente auto de infração não exige nenhuma quantia 
a título de ICMS, uma vez que satisfatoriamente recolhido; que apenas exige multa 
pelo recolhimento em atraso do ICMS-ST referente às operações.    

 
Fez juntada de intimação, auto de infração, demonstrativo de diferença a 

recolher, relatório de arrecadação, planilhas de cálculos, levantamento de ICMS 
Substituição Tributária, atas de assembleias gerais ordinária e extraordinária de 
incorporação, procuração, substabelecimento e identidade do advogado (fls. 39/81). 
 

O julgador de primeira instancia em sentença proferida as fls. 083/086 
aduz; 

 
Não há preliminares. 
 
A presente demanda refere-se ao recolhimento a menor de multa, juros e 

atualização monetária. 
 
A autuada forneceu produtos sujeitos à substituição tributária para a 

empresa Cimentec Comércio de Cimento Ltda, localizada no Estado do Tocantins e, 
a princípio, não efetuou o recolhimento do ICMS-ST. Com isto, o autuante elaborou 
o levantamento do ICMS Substituição Tributária (fls. 10/15), onde foram 
relacionadas todas as notas fiscais eletrônicas cujo imposto não havia sido recolhido 
e a Gerência de Fiscalização de Substituição Tributária intimou a empresa a efetuar 
o recolhimento do imposto devido (fls. 08/09). 

 
Na intimação efetuada (fls. 09) consta que “fica intimada a empresa acima 

identificada, a recolher o imposto e acréscimos legais”, não sendo mencionado o 
prazo para o cumprimento da intimação e nem a penalidade que deveria ser 
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observada. Ainda que no levantamento conste referência ao art. 48, inciso III, alínea 
d da Lei nº 1.287/01, tal fato não ficou claramente demonstrado na intimação.  

 
Após a intimação, a empresa recolheu o imposto apurado no 

levantamento, com multa superior a 10%, juros e atualização monetária. Contudo, o 
auditor entendeu que o ICMS-ST deveria ter sido recolhido com a aplicação de multa 
de 100%, prevista no dispositivo legal acima mencionado. 

 
Com isto, o autor do procedimento elaborou um demonstrativo (fls. 04) 

onde não foi constatado nenhuma diferença de ICMS-ST a recolher, mas tão 
somente diferenças nas multas, juros e atualizações monetárias. E assim, constituiu 
o crédito tributário às fls. 02/03 com as diferenças apuradas. 

 
O auto de infração é o instrumento hábil para lançamento do crédito 

tributário e de multas formais por descumprimento de obrigações acessórias, mas 
não para lançamento de multas, juros e atualização monetária. Ainda mais quando o 
principal foi efetivamente quitado, conforme se comprova pelo relatório de 
arrecadação às fls. 07 e o demonstrativo às fls. 04. 

 
Além disso, ao efetuar o lançamento, o auditor tipificou a infração como 

sendo falta de retenção e recolhimento do imposto devido por substituição tributária, 
o que não é o caso, já que o recolhimento do ICMS-ST foi efetuado. E aplicou a 
penalidade do art. 48, inciso III, alínea d da Lei nº 1.287/01, que da mesma forma é a 
penalidade para falta de retenção do imposto devido e cujo percentual de multa é da 
ordem de 50%, conforme se observa nos campos 4.10 e 5.10, já que não foi 
informada a alteração advinda com a Lei nº 2.253/09, ficando divergente do 
percentual de 100% aplicado pelo auditor no demonstrativo. 

 
E os dispositivos informados para as infrações e para as penalidades 

estão em flagrante desacordo com os contextos descritos, que narram o 
recolhimento a menor de multa, juros e atualização monetária e não se tratando de 
falta de recolhimento do ICMS-ST. 

 
Deste modo, entendo que razão assiste à autuada, o presente 

lançamento não pode prevalecer, pois restou provado nos autos que não existe 
ICMS-ST a ser recolhido pela empresa, pois todo o valor apurado no levantamento 
às fls. 10/15 foi devidamente recolhido em 15.09.2015, ou seja, antes da lavratura do 
auto de infração. 
 

Diante do exposto, conhece da impugnação apresentada, dá-lhe 
provimento e julga IMPROCEDENTE o auto de infração nº 2015/004191: 

 
Campo 4.11 - no valor de R$ 636.487,34 (seiscentos e trinta e seis mil, 

quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos) e 



Publicado no Diário Oficial de nº 4.713 de 28 de setembro de 2016 
 
 

 

 

 

 

                                                                                                    Contencioso Administrativo-Tributário 

 

 

Pág 4/8 
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 
 

 
Campo 5.11 - no valor de R$ 17.704,94 (dezessete mil, setecentos e 

quatro reais e noventa e quatro centavos). 
 
 
Intimado da decisão de primeira Instancia foi apresentado recurso 

voluntário as fls 195/206 reiterando as alegações de impugnação e que   Trata-se de 
exigibilidade suspensa por força judicial proferida na Apelação n. 5338/06(Mandado 
de Segurança n. 2004000049941. Tendo se baseado em declaração opostos pela 
Brasil Telecom S/A com efeitos modificativos para não se conhecer do recurso 
Especial do Estado do Tocantins, tendo em vista sua intempestividade e que o 
indeferimento de prova pericial constitui ofensa à constituição Federal e Regimento 
Interno deste Conselho. 

 
Em Reexame necessário as fls 087/088a Representação Fazendária, em 

suas considerações entende que a decisão Singular deve ser reformada tendo em 
vista que houve erro na determinação da infração, conforme artigo 28, inciso IV da 
lei 1288/01, alterado pela lei 3018/2015. As infrações enquadradas são referente a 
responsabilidade e obrigação do responsável para recolher o imposto por 
substituição. Acontece que o fato controverso não é o ICMS Substituição que está 
paga, mas sim, a diferença de multa, juros e atualizações monetárias recolhido a 
menor aplicado a esta substituição, pela penalidade do Art. 48, inciso III, alínea “d” 
da lei 1287/01. 

 
Enfatizando ainda que o sujeito passivo recolheu o ICMS Substituição e 

seus encargos legais como sendo recolhimento espontâneo. Sendo que este 
recolheu, os valores apurados pelo fisco, durante ação fiscal através da intimação fls 
09. Portanto entende que o réu recolheu a menor a multa, juros e atualizações e que 
as diferenças dos valores recolhidos a menor, estão claramente identificadas no 
demonstrativos de valores a recolher das fls 4/6 dos autos. 

 
Finalmente requer a reforma da decisão de primeira instância que julgou 

improcedente para ser NULO o Auto de Infração. Se vencido esta etapa, pede pela 
procedência do Auto de Infração. 

 
Intimado da manifestação Fazendária, não houve manifestação por parte 

do Sujeito Passivo. 
 
É o relatório. 

 
 
VOTO 
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O auto de infração em análise refere ao recolhimento a menor de multa, 
juros e atualização monetária. 

 
O Autuante indicou nos campos 4.13 e 5.13 do auto de infração que o 

sujeito passivo cometeu infração ao art. 13 incisos I e II c/c Art.  44, inciso IX, da Lei 
1.287/2001. Estes dispositivo tem a seguinte redação: 

 
Art. 13.  São responsáveis por substituição em relação às operações 
subseqüentes: 
 
I – o industrial ou importador em relação: 
  
a) aos produtos constantes dos segmentos do Anexo I a esta Lei 
II – os remetentes situados em outra unidade da Federação, em 
relação aos produtos constantes dos segmentos do Anexo I a esta 
Lei 

 
Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável: 
 
IX – reter e recolher o imposto devido por substituição tributária, 
quando exigido pelalegislação; 

 
A autuada forneceu produtos sujeitos à substituição tributária para a 

empresa Cimentec Comércio de Cimento Ltda, localizada no Estado do Tocantins e, 
a princípio, não efetuou o recolhimento do ICMS-ST. Com isto, o autuante elaborou 
o levantamento do ICMS Substituição Tributária (fls. 10/15), onde foram 
relacionadas todas as notas fiscais eletrônicas cujo imposto não havia sido recolhido 
e a Gerência de Fiscalização de Substituição Tributária intimou a empresa a efetuar 
o recolhimento do imposto devido (fls. 08/09). 

 
O autor do procedimento elaborou um demonstrativo (fls. 04) onde não foi 

constatado nenhuma diferença de ICMS-ST a recolher, mas tão somente diferenças 
nas multas, juros e atualizações monetárias. E assim, constituiu o crédito tributário 
às fls. 02/03 com as diferenças apuradas. 

 
O auditor tipificou a infração como sendo falta de retenção e recolhimento 

do imposto devido por substituição tributária, o que não é o caso, já que o 
recolhimento do ICMS-ST foi efetuado. E aplicou a penalidade do art. 48, inciso III, 
alínea d da Lei nº 1.287/01, que da mesma forma é a penalidade para falta de 
retenção do imposto devido e cujo percentual de multa é da ordem de 50%, 
conforme se observa nos campos 4.10 e 5.10, já que não foi informada a alteração 
advinda com a Lei nº 2.253/09, ficando divergente do percentual de 100% aplicado 
pelo auditor no demonstrativo. 
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Ao efetuar o lançamento, observa-se que os dispositivos informados para 
as infrações e para as penalidades, estão em flagrante desacordo com os contextos 
descritos, que narram o recolhimento a menor de multa, juros e atualização 
monetária e, portanto não se tratando de falta de recolhimento do ICMS-ST. 
 

Na intimação efetuada (fls. 09) consta que “fica intimada a empresa acima 
identificada, a recolher o imposto e acréscimos legais”, não sendo mencionado o 
prazo para o cumprimento da intimação e nem a penalidade que deveria ser 
observada. Ainda que no levantamento conste referência ao art. 48, inciso III, alínea 
d da Lei nº 1.287/01, tal fato não ficou claramente demonstrado na intimação.  

 
Após a intimação, a empresa recolheu o imposto apurado no 

levantamento, com multa de 10%, juros e atualização monetária. Contudo, o auditor 
entendeu que o ICMS-ST deveria ter sido recolhido com a aplicação de multa de 
100%, prevista no dispositivo legal acima mencionado. 
 

O auto de infração como bem enfatizou a julgadora de primeira instância, 
é o instrumento hábil para lançamento do crédito tributário e de multas formais por 
descumprimento de obrigações acessórias, mas não para lançamento de multas, 
juros e atualização monetária. Ainda mais quando o principal foi efetivamente 
quitado, conforme se comprova pelo relatório de arrecadação às fls. 07 e o 
demonstrativo às fls. 04. 

 
Além disso, a empresa Cimentec Comércio de Cimento Ltda, a quem foi 

destinado os produtos, é detentora do Regime Especial nº 2.671/2014 perante o 
Estado do Tocantins, que atribuía a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS de 
produtos sujeitos ao regime de substituição tributária, que também poderia ter sido 
responsabilizado pelo recolhimento do Imposto questionado. 

 
Portanto, a luz dos elementos fáticos e jurídicos acima delineados, o 

presente lançamento não pode prevalecer, pois restou provado nos autos que não 
existe ICMS-ST a ser recolhido pela empresa, pois todo o valor apurado no 
levantamento às fls. 10/15 foi devidamente recolhido em 15.09.2015, ou seja, antes 
da lavratura do auto de infração 

 
Do exposto, em reexame necessário, mantenho decisão de primeira 

instância que julgou IMPROCEDENTE o auto de infração nº 2015/004191. 
 
É como voto. 

 
 

DECISÃO 
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Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração por erro na 
infração, arguida pelo Representante Fazendário. No mérito, por unanimidade, em 
reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, que julgou 
improcedente as reclamações tributárias constante do auto de infração no 
2015/004191 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz nos valores de 
R$ 636.487,34 (seiscentos e trinta e seis mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e 
trinta e quatro centavos) e R$ 17.704,94 (dezessete mil, setecentos e quatro reais e 
noventa e quatro centavos), referentes os campos 4.11 e 5.11, respectivamente. O 
representante fazendário Hyun Suk Lee fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Wagner Pio de 
Santana, Ademar Andrade de Oliveira, Rui José Diel, Felipe Falcão de Lima, João 
Alberto Barbosa Dias e Osmar Defante. Presidiu a sessão de julgamento aos vinte e 
três dias do mês de agosto de 2016, o conselheiro Suzano Lino Marques. 
 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, em 
Palmas, TO, aos 23 dias do mês de setembro de 2016. 

 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

José Wagner Pio de Santana 
Conselheiro relator 
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