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ACÓRDÃO No 055/2016 
PROCESSO No: 2012/6700/500098 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/001805 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.503 
INTERESSADO: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.402.045-4 

 
 

 
EMENTA 
 
 

ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DEMONSTRAÇÃO DA 
APURAÇÃO E COMPROVAÇÃO DA NÃO EXISTÊNCIA DO DÉBITO.  
IMPROCEDÊNCIA – É improcedente a exigência tributária em que diante da 
apresentação de novos levantamentos, constata-se a inexistência do imposto devido 
por Substituição Tributária. 

 
 
RELATÓRIO 

 
 

A Fazenda Pública Estadual, por meio da lavratura do auto de infração 
2012/001805 (fls.02/03), constituiu crédito tributário contra o sujeito passivo 
qualificado na peça inicial. 

 
As exigências fiscais se referem à falta de recolhimento de ICMS devido 

por substituição tributária incidente sobre saídas de mercadorias em operações 
internas nos períodos de 01/05/2009 a 31/12/2009 e 01/01/2010 a 31/08/2010. 

 
Foram anexados os levantamentos fiscais, cópias dos resumos das notas 

fiscais eletrônicas, relatórios de arrecadação, documentos de arrecadação,cópias do 
registro de saídas, registro de apuração do ICMS e listagem de arquivos EFD e OIE 
para download, documentos às folhas 04/947. 

 
O contribuinte foi intimado do auto de infração por via postal, fls. 949, não 

se manifestando no prazo legal e, por isso, tornou-se revel conforme documento de 
fls. 950. 

 
Às fls. 967 a Delegacia Regional Tributária de Araguaína junta nota de 

esclarecimento informando sobre a apresentação de impugnação feita pelo sujeito 
passivo. A impugnação foi juntada aos autos às fls. 952/959, acompanhada de 
documentos fls. 960/965. 
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Às fls. 966, por meio de despacho, a Agência de Atendimento de Xambioá 

esclarece as ocorrências relativas à apresentação da impugnação do sujeito 
passivo. 

 
Em sua impugnação de fls. 952/959 o sujeito passivo alega, em síntese, 

que: 
 
1. O auto de infração apresenta vício insanável, devendo ser anulado, por 

conter a imposição de multas confiscatórias de 100%  e 150% sobre o valor do 
tributo. Julgados de tribunais superiores decidirem pela não admissão da cobrança 
de multas fiscais confiscatórias; 

 
2. No mérito, não há qualquer diferença a recolher, pois os valores 

reclamados pelo auditor fiscal foram compensados no livro de apuração por créditos 
de ICMS relativos a ICMS-ST recolhidos sobre vendas canceladas de mercadorias. 

 
3. Requer em preliminar a nulidade do auto de infração, ou se esta for 

ultrapassada, pede a sua improcedência. 
 
Submetido a julgamento de primeira instância o processo foi devolvido à 

Delegacia Regional Tributária de Araguaína (fls. 969/970), para o autuante se 
manifestar sobre a impugnação apresentada pelo sujeito passivo e para a Agência 
de Atendimento intimar o sujeito passivo para apor assinatura na impugnação. 

 
O autuante informa às fls. 974/975, por meio de despacho, que elaborou 

novos levantamentos fiscais, incluindo os créditos de ICMS relativos às vendas 
canceladas, e as diferenças anteriormente constatadas deixaram de existir, por isso, 
se manifesta pelo acatamento das razões de mérito apresentadas pelo sujeito 
passivo. 

 
O autuante fez a juntada de novos levantamentos fiscais (fls. 976/1004), 

cópias do livro de apuração do ICMS (fls. 1005/1024), cópias dos documentos 
auxiliares das notas fiscais eletrônicas – DANFE, de entrada, fls. (fls. 1025/1038) e 
cópias do registro de entradas (fls. 1039/1042). 

 
O sujeito passivo foi notificado (fls. 1045) do despacho do autuante (fls. 

974/975) e dos novos levantamentos fiscais e não se manifestou. 
 
Em seguida os autos foram encaminhados à Agência de Atendimento de 

Xambioá (fls. 1048/1050) para intimar o contribuinte a apor sua assinatura na peça 
impugnatória. O sujeito passivo foi intimado por via posta às fls. 1051/1052 e não se 
manifestou conforme documento de fls. 1053. 
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O processo foi encaminhado a um auditor fiscal para se manifestar sobre 
os autos do processo conforme documento de fls. 1054. 

 
O auditor fiscal se manifestou às fls. 1055/1056 alegando que o sujeito 

passivo abandonou a causa ao não cumprir a intimação para assinar a impugnação 
e, desta forma os autos estão aptos para serem julgados pelo Contencioso 
Administrativo Tributário. 
 

O julgador de primeira instancia em sentença proferida as fls. 1058/1062 
aduz; 

 
A falta de assinatura e identificação do signatário na impugnação torna a 

representação legal irregular, porém, o art. 21, da Lei nº 1.288/2001, determina que 
ao verificar a incapacidade processual ou a irregularidade da representação é 
concedido o prazo de quinze dias para o saneamento sob pena de nulidade dos atos 
praticados. Vejamos a redação deste dispositivo: 

 
Art. 21.  Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da 
representação é de quinze dias o prazo para saneamento, sob pena 
de preclusão e nulidade dos atos praticados e dos que lhes forem 
consequentes. 
 

Neste caso, nos termos do art. 21, da Lei nº1.288/2001, ocorreu a 
nulidade da impugnação de fls. 952/959, pois o sujeito passivo depois de ter sido 
intimado, por via postal, às fls. 1051/1052, para regularizar a sua representação 
legal não se manifestou conforme documento de fls. 1053, tornando-o, assim, revel. 

 
No entanto, depois de chamado aos autos para se manifestar sobre a 

reclamação tributária, o autuante, em despacho de fls. 974/975, informa que 
elaborou novos levantamentos fiscais, incluindo créditos de ICMS relativos às 
vendas canceladas, e as diferenças anteriormente constatadas deixaram de existir, 
por isso, se manifesta pela improcedência do crédito tributário, apoiado nos novos 
levantamentos fiscais (fls. 976/1004), cópias do livro de apuração do ICMS (fls. 
1005/1024), cópias dos documentos auxiliares das notas fiscais eletrônicas – 
DANFE, de entrada, fls. (fls. 1025/1038) e cópias do registro de entradas (fls. 
1039/1042). 

 
Desta forma, não há como manter a exigência fiscal contida no auto de 

infração. 
 

Diante do exposto, feita a análise do auto de infração nº 2012/001805 (fls. 
02/03) em conformidade ao previsto no art. 57 da Lei nº 1.288/2001 e declarada a 
revelia do sujeito passivo, decidiu pela IMPROCEDÊNCIA das reclamações 
tributárias a seguir indicadas: 
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Campo 4.11– no valor de R$ 12.373,81 (doze mil e trezentos e setenta e 

três reais e oitenta e um centavos); 
 
Campo 5.11– no valor de R$ 73.255,45 (setenta e três mil e duzentos e 

cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos). 
 

A Representação Fazendária em Reexame necessário as fls.1063/1064 
 Acatou os argumentos feitos pelo Julgador de Primeira Instância, manifestou-se 
pela confirmação da decisão da sentença proferida pelo Julgador Singular, 
manifestando-se pela IMPROCEDÊNCIA do feito. 
 

Notificado da decisão de primeira instância e da manifestação da 
Representação Fazendária o sujeito passivo não se manifestou. 

 
 
É o relatório. 

 
 
VOTO 
 
 

O auto de infração em análise refere-se  a falta de recolhimento de ICMS 
devido por substituição tributária incidente sobre saídas de mercadorias em 
operações internas nos períodos de 01/05/2009 a 31/12/2009 e 01/01/2010 a 
31/08/2010. 

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

sujeito passivo cometeu infração ao art. 44, inciso IX, da Lei 1.287/2001. Este 
dispositivo tem a seguinte redação: 

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

No entanto, depois de chamado aos autos para se manifestar sobre a 
reclamação tributária, o autuante, em despacho de fls. 974/975, informa que 
elaborou novos levantamentos fiscais, incluindo créditos de ICMS relativos às 
vendas canceladas, e as diferenças anteriormente constatadas deixaram de existir, 
por isso, se manifesta pela improcedência do crédito tributário, apoiado nos novos 
levantamentos fiscais (fls. 976/1004), cópias do livro de apuração do ICMS (fls. 
1005/1024), cópias dos documentos auxiliares das notas fiscais eletrônicas – 
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DANFE, de entrada, fls. (fls. 1025/1038) e cópias do registro de entradas (fls. 
1039/1042). 

 
Desta forma, não há como manter a exigência fiscal contida no auto de 

infração. 
 

Como se trata de reexame necessário em que foi julgado improcedente o 
Auto de Infração. Tem-se nos autos, conforme supracitado, documentos que 
atestam a inexistência dos débitos e assim e, por conseguinte a sustentação do 
presente feito como levado a efeito. 

 
Destarte, verifica-se que o nobre julgador proferiu decisão acertada, 

auxiliada pelos elementos probatórios carreados aos autos, inclusive com a 
declaração do próprio autuante, em que os valores ora questionados através do 
presente Auto de Infração deixaram de existir com a retificação dos levantamentos 
fls. 974/1004.  

 
Por conseguinte, diante da constatação dos erros cometidos na 

elaboração do referido levantamento fiscal e da própria manifestação da autoridade 
autuante reconhecendo os equívocos, resta claro que o presente auto de infração é 
improcedente. 

 
Portanto, decido pela confirmação da sentença de primeira instância, que 

julgou IMPROCEDENTE o auto de infração no 2012/001805, ABSOLVENDO o 
sujeito passivo do pagamento dos créditos tributários:  

 
Campo 4.11– no valor de R$ 12.373,81 (doze mil e trezentos e setenta e 

três reais e oitenta e um centavos); 
 
Campo 5.11– no valor de R$ 73.255,45 (setenta e três mil e duzentos e 

cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos). 
 

 
É como voto. 

 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
para julgar improcedentes as reclamações tributárias constante do auto de infração 
no 2012/001805 e absolver o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários 
nos valores de R$ 12.373,81 (doze mil, trezentos e setenta e três reais e oitenta e 



Publicado no Diário Oficial de nº 4.637 de 10 de junho de 2016 
 
 

 

 

 

                                                                                            

                                                                                                     Contencioso Administrativo-Tributário 

 

 

 
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 
 

um centavos) e R$ 73.253,45 (setenta e três mil, duzentos e cinquenta e três reais e 
quarenta e cinco centavos), referentes aos 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 Rui José Diel, Felipe Falcão 
de Lima, João Alberto Barbosa Dias, Osmar Defante, José Wagner Pio de Santana e 
Guilherme Trindade Meira Costa.  Presidiu a sessão de julgamento aos 04 dias do 
mês de abril de 2016, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 07 dias do mês de junho de 2016. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

José Wagner Pio de Santana 
Conselheiro relator 

 
 

 


