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ACÓRDÃO No: 130/2016 

PROCESSO No: 2013/6040/502578 

RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.360 

AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/001768 

RECORRENTE:  ENGSIK IMPERMEABILIZAÇÕES EIRELI-
EPP 

INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 
RECORRIDA: 

29.053.883-1 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 

 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. NULIDADE – É nulo o auto de infração por 
cerceamento à defesa quando faltam clareza e precisão na apuração do quantum da 
reclamação tributária.  
 
 
RELATÓRIO  
 
 

Contra o sujeito passivo acima qualificado a Fazenda Pública formalizou o 
auto de infração nº 2013/001768, ao teor de 03 (três) contextos que abrangem os 
exercícios de 2011/2013, para reclamar o ICMS devido por substituição tributária em 
aquisições interestaduais de mercadorias sujeitas a este regime de tributação.  
 

As narrativas, de igual teor em seus contextos, reclamam o valor de R$ 
2.209,38 (campo 4.11); R$ 4.527,82 (campo 5.11) e de R$ 2.422,78 (campo 6.11), 
conforme Termo de Aditamento à fls. 136 e, foram enquadradas nos tipos infracionais 
do artigo 44, inciso IX, da Lei 1.287/01(CTE). 

 
Têm-se nos autos cópias dos documentos auxiliares da nota fiscal – 

DANFES e, os levantamentos de substituição tributária – operações de entradas (fls. 
05/70). 
 

A ciência ao sujeito passivo deu-se por via postal. Tempestivamente e, nos 
conformes da lei, ofertou impugnação alegando, em síntese, que: 

 
A empresa alienante (Sika S.A) tem Termo de Acordo firmado com o 
Estado do Tocantins e obedece ao Convênio 74/94, onde os produtos 
Sikadur 560 e Sikabond PVA, mencionados nas notas fiscais, não 
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constam no referido Convênio como sendo de substituição tributária; que 
como não existe Convênio entre o Estado do Tocantins e o Estado de 
São Paulo, a empresa fornecedora dos produtos obedece ao Convênio 
74/94.  

 
O processo foi devolvido ao substituto do autor que emitiu o parecer de fls. 

131, refez os levantamentos, lavrou o Termo de Aditamento de fls. 136 para retificar as 
bases de cálculos e os valores originários. 
 

Em nova intervenção o sujeito passivo repisa seus argumentos 
impugnatórios. 

 
Adveio a decisão da primeira instância de julgamento em que a julgadora 

disse o que segue: 
 

A intimação é válida, a impugnação é tempestiva e apresentada nos 
termos da lei. Não há preliminares. 
 
A impugnante afirma que os produtos Sikadur 560 e Sikabond PVA, 
mencionados nas notas fiscais, não constam do Convênio 74/94 e não 
estão sujeitos ao ICMS substituição tributária. 
 
O substituto do autuante, em seu parecer às fls. 131, concorda com a 
autuada e com isto, refez os levantamentos do ICMS-ST, excluindo os 
produtos mencionados. Em seguida, lavrou Termo de Aditamento às fls. 
136, reduzindo os valores dos lançamentos. 
  
O sujeito passivo foi intimado do aditivo, compareceu ao processo, mas 
limitou-se a alegar os mesmos fatos que já foram considerados na 
revisão dos trabalhos. 

 
Conheceu da impugnação, negou-lhe provimento para julgar PROCEDENTE 

o auto de infração em apreço e condenar o sujeito passivo aos valores tal como 
lançados no Termo de Aditamento de fls. 136. 

 
Irresignado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em que repisa seus 

argumentos iniciais e pede, ao final, a nulidade do feito. 
 
Em parecer de fls. 162/164 a Representação Fazendária disse que: 
 

A sentença recorrida não se debruça sobre a causa motivadora do 
lançamento, ou seja, para saber se os produtos sobre os quais se 
reclama a substituição tributária em três exercícios fiscais, enquadram-
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se dentre àquele previstos no Convênio do ICMS 74/94. Se são ou não 
sujeitos à retenção na fonte. 
 
A julgadora limitou-se a dizer que os autos já haviam sido depurados no 
Termo de Aditamento, sobre o qual a impugnante reeditou suas razões 
de defesa anteriores e que foram parcialmente acolhidas gerando a 
redução dos créditos reclamados. 
 
Há dúvidas sobre se estes produtos pinçados de documentos fiscais em 
que os demais produtos tiveram retenção são, de fato pertencentes à 
substituição tributária, vez que a prática usual demonstra que empresas 
signatárias de Termo de Acordo não se utilizam desse expediente. 
 
Considerando que há dúvidas sobre o produto ADESIVO POLÍMERO 
SIKA BOND PVA, que não se coaduna com os descritos no Convênio 
74/94 como MASSAS, PASTAS, CERAS ENCAUSTICAS, LÍQUIDOS, 
PREPARAÇÕES E OUTROS, destinados a dar brilho, limpeza e 
conservação, esta Representação Fazendária sugere diligências junto 
ao fabricante do mesmo para esclarecer a respeito. 

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 

Vistos, analisados e discutidos. A Fazenda Pública, ao teor de 03 (três) 
contextos que abrangem os exercícios de 2011/2013, reclama o ICMS devido por 
substituição tributária em aquisições interestaduais de mercadorias consideradas 
sujeitas a este regime de tributação.  

 
A defesa disse que os produtos Sikadur 560 e Sikabond PVA, mencionados 

nas notas fiscais, não constam no Convênio 74/94 como sendo de substituição 
tributária. 

 
O substituto do autuante, em seu parecer às fls. 131, concorda com a 

autuada e com isto, refez os levantamentos do ICMS-ST, excluindo os produtos 
mencionados. Em seguida, lavrou Termo de Aditamento às fls. 136, reduzindo os 
valores dos lançamentos. 

 
A julgadora limitou-se a dizer que os autos já haviam sido depurados no 

Termo de Aditamento, sobre o qual a impugnante reeditou suas razões de defesa 
anteriores e que foram parcialmente acolhidas gerando a redução dos créditos 
reclamados. 
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A questão central que se impõe não é saber se esses dois produtos 

questionados pela recorrente são ou não pertencentes à lista de produtos classificados 
pelo Convênio do ICMS 74/94 como sendo sujeitos à retenção na fonte. 

 
Um fato maior a dificultar a intelecção dos trabalhos realizados está em saber 

sobre quais produtos se está a exigir o imposto por substituição tributária. Trata-se dos 
levantamentos de fls. 05/06, de fls. 32/33 e de fls. 60/61. Não se tem ali a identificação 
dos produtos. Só valores e nada mais. 

 
A ausência de elementos instrutivos do crédito tributário tende a caracterizar 

cerceamento de defesa. Por isso, a decisão pela nulidade tendo como causa o 
cerceamento de defesa pode ser uma saída viável para oportunizar a revisão de ofício 
e novo lançamento quando, inequivocamente, há motivação.  

 
Quando a matéria fática for descrita com imprecisão, por suposição, falta de 

segurança ou precariamente consubstanciada, cabe à Fazenda Pública, em nova 
investida, reavaliar suas pretensões e viabilizá-las mediante a correção das imprecisões 
verificadas.  

 
Com estas razões, deixo de apreciar o mérito, para pugnar pela NULIDADE 

do feito a fim de absolver o sujeito passivo das imputações que lhe fazem os 
lançamentos encartados nos três contextos, conforme o Termo de Aditamento de fls. 
136. 

 
É como voto. 
 

DECISÃO 

 

O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 
processo, decidiu, por unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do auto de 
infração por cerceamento à defesa, por erro no levantamento, arguida pelo relator e 
julgar extinto o processo sem julgamento de mérito. O representante fazendário Gaspar 
Maurício Mota de Macedo 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 Rui José Diel, Felipe Falcão de 
Lima, João Alberto Barbosa Dias, Paloma Arruda Ferreira Pincinato, José Wagner Pio 
de Santana e Osmar Defante. Presidiu a sessão de julgamento aos vinte e seis dias do 
mês de setembro de 2016, o conselheiro Suzano Lino Marques. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
em Palmas, TO, aos vinte e três dias do mês de novembro de 2016. 

 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 

Rui José Diel 
Conselheiro relator 


