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ACÓRDÃO No:   135/2017 
PROCESSO No:   2014/6820/500347 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.456 
AUTO DE INFRAÇÃO No:           2014/003168 
RECORRENTE:                          FRANCISCO SOUZA PINTO 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No:  29.042.535-2 
RECORRIDA:    FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 

 
 
ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. INSUFICIÊNCIA DE 

RECOLHIMENTO. SUBSTITUIDO. PROCEDENTE. – Obrigação do destinatário de 
mercadoria sujeitas ao regime de substituição tributária, reter e recolher o ICMS/ST, 
notadamente quando não se efetivou por antecipação em TARE ou Convênio ICMS/ST. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 
A Fazenda Publica Estadual constitui o credito tributário, por meio de 

Lançamento de oficio em auto de infração, na Reclamação Tributária de ICMS 
substituição tributária entrada – Operações externas, para os campos 4.11 - Valor 
originário de R$ 777,21, campo 5.11 - valor originário de R$ 2.880,75, campo 6.11 - 
Valor originário de R$ 7.072,87, campo 7.11 - Valor originário de R$ 4.090,70, campo 
8.11 - Valor originário de R$ 1.278,16, campo 9.11 - Valor originário de R$ 4.018,11. 

 
Trás descrição para a Infração em contexto de campo 4.1 ao 9.1, em síntese, 

que, o sujeito passivo deve recolher o ICMS – substituição tributária, referente a parcela 
devido em Notas Fiscais de entrada de operações interestaduais para comercialização. 
Relativas aos exercícios de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Constatado em 
Levantamento do ICMS Substituição Tributária. 

 
Tipificou a Infração em campos 4.13 ao 9.13, a que se Leia: Art. 44, inciso IX, 

Lei 1.287/2001, onde postula: Art. 44  - São obrigações do contribuinte e do 
responsável; inciso IX  reter e recolher o imposto devido por substituição tributária, 
quando exigido pela legislação. 

 
O autuante juntou aos autos, nota explicativa, cópias do Levantamento do 

ICMS Substituição Tributária, exercícios de 2009 a 2014; cópias de DANFE’s, cópia de 
espelho de arrecadação por contribuinte. Acostados as fls. 05 a 336, dos autos. 
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O sujeito passivo está devidamente identificado, e foi intimado via ciência 
direta neste auto de infração.  

Comparece o sujeito passivo a pleitear defesa com impugnação a este auto 
de infração no 2014/003168, nos fatos e razões a que alega e argumenta. 

 
Em comentário preliminar, de excesso de exação por parte de funcionário 

público. Cita e descreve texto e conceito do abuso de poder por Maria Sylvia Zanella Di 
Pietro. 

 
Em Preliminar de cerceamento ao direito de defesa; 
 
Encarta as condutas, a atender o princípio da legalidade, em art. 1o, Código 

Penal, formando sua base estrutural. Em razão de o contribuinte ter seu direito 
constitucional assegurado de impugnar o auto de infração, na garantia da ampla defesa, 
na abertura obrigatória da fase contraditória do lançamento, sempre que assim desejar 
o contribuinte. Se não for assegurada oportunidade de defesa ao sujeito passivo, o 
lançamento será nulo, despido assim de qualquer validade. Além dos direitos e 
garantias da CF/88 em art. 5º, § 2º. E o disposto no pacto de San Jose da Costa Rica, 
art. 8º, garantias judiciais, que o transcreve. 

 
Em preliminar de nulidade do auto de infração; 
 
Uma das atribuições do fisco é orientar o contribuinte para que este não 

venha a praticar ilícitos fiscais. 
 
O nobre fiscal equivocou-se ao aplicar o auto de infração, que o contribuinte 

deixou de recolher o ICMS Substituição Tributária, sendo que os produtos são 
recolhidos 100% pelas empresas remetentes das mercadorias. antecipado como manda 
a Lei Estadual. O lançamento deve presidir de certeza, liquidez e exigibilidade. 

 
Ainda, a costumeira utilização pelo Fisco de indícios de presunção como 

forma de constatar e demonstrar, depois, a vista de outras provas, viabilizando a 
autuação. 

 
Inobstante que, as multas previstas na art. 44, Lei 1.287/2001, CTE/TO, são 

exorbitantes, e de caráter confiscatório, violando o princípio da razoabilidade e 
proporcionalidade, em art. 50, IV, CF. Assim ensina o art. 44, da Lei 1.287/2001. 

  
Cita e descreve o Art. 28. É nulo o ato praticado: inciso II – com cerceamento 

de defesa.  
 
Do mérito e do direito; 
 
Desnecessário fazer qualquer argumentação, já que o auto de infração 

discutido ficou completamente sem sentido. Em que pese os princípios da vinculação e 



                                 Publicado no Diário Oficial de no 4.925 de 04 de agosto de 2017 
 

 

 

 

                                                           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   3/8 

 
 

Legalidade, o valor excessivo da autuação, se desvia de sua finalidade, apontado para 
tornar ato de caráter confiscatório. Cita e descreve o Art. 5º, inciso II, LVI, da Lei maior. 

 
Diante do exposto, pede-se que dê acolhimento as suas razões, a considerar 

pela Improcedência do auto de infração, por estar destituído de fundamento legal. 
 
O processo é encaminhado ao julgador de primeira instância para sua 

análise e a sentenciar. 
 
Já em sentença proferida pelo julgador de primeira instância inicia emitindo o 

seu relatório na constituição da exigência tributária, no comparecimento do sujeito 
passivo alegando os fatos impugnativos. E nos seus fundamentos de fato e de direto. 
pugna que diante das alegadas preliminares;  

 
De cerceamento de defesa; entende que nos autos foi dada a oportunidade 

do contraditório ao sujeito passivo e suas alegações apresentadas de forma 
protelatória, não há fundamentação, baseia-se apenas em afirmativas de que seus 
produtos são sujeitos ao regime de substituição tributária, e o imposto fora recolhido, 
porém não apresenta nenhum documento probatório de suas informações. Além do 
mais, o ICMS reclamado se refere a diferenças do imposto recolhido a menor e /ou não 
recolhido, cabendo a responsabilidade ao adquirente das mercadorias. 
 

De nulidade do auto de infração, entende que, quanto à alegação da 
costumeira utilização pelo Fisco de indícios de presunção. Também não prospera, pois 
a auditoria foi realizada com base nas operações reais do contribuinte. E consta nos 
autos toda a documentação necessária para fins de cálculo do ICMS devido pelo sujeito 
passivo. 

 
De caráter confiscatório, violando o princípio da razoabilidade e 

proporcionalidade, em art. 50, IV, CF. Diz, não é de competência desse Contencioso 
Administrativo-Tributário a apreciação de constitucionalidade de Lei. 

 
Desta forma, rejeita a todas estas preliminares argüidas. 
 
De mérito,  
 
Que a defesa apresentada não trouxe nenhuma argumentação ou 

documentos que pudessem contraditar de forma eficiente a exigência tributária de ICMS 
– Substituição Tributária, não retida e não recolhidos pelo contribuinte. 

 
Destas alegações da defesa, de excesso por parte do fisco, à abusividade, a 

desproporcionalidade e caráter confiscatório da multa, É não existir qualquer 
fundamento plausível para essa sua tese, pois nada comprova, e o autuante mediante 
auditoria fiscal aplicou o previsto na legislação para a infração cometida pelo sujeito 
passivo. 
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E dos fatos narrados, da farta documentação em Notas Fiscais Eletrônicas 
juntadas aos autos, é possível afirmar que fica comprovado que o sujeito passivo 
descumpriu a legislação tributária, e por isso é legitima a pretensão do Fisco Estadual, 
nesta reclamação tributária, que deve prevalecer. 

Ante o exposto, conhece da impugnação apresentada, nega-lhe provimento e 
julga procedente o auto de infração, condenando a autuada ao pagamento dos créditos 
tributários informados em campos 4.11, 5.11, 6.11, 7.11, 8.11, 9.11 – valor originário, 
deste auto de infração. 

 
Intimado o sujeito passivo da sentença singular, via Postal, AR-Correio, 

apresenta-se, tempestivamente, com seu recurso voluntário, pelos motivos de fato e de 
direito aduzidos. 

 
Temos a observar e a considerar, visto é que o sujeito passivo trás a reprisar 

e repisa as mesmas teses em alegações e argumentos apresentados de sua 
impugnação inicial, a que já foi amplamente combatida em sentença singular pelo 
julgador de primeira instância. Entretanto, é de ser considerados todos os argumentos e 
alegações sem nenhum prejuízo defensório, mediante ao seu amplo direito ao 
contraditório e de defesa. 

 
Requer e pede, seja o recurso voluntário conhecido, que dê acolhimento as 

suas razões, a considerar pela improcedência do auto de infração, por estar destituído 
de fundamento legal. 

 
Encaminhado o processo para manifestação da Representação Fazendária. 

Esta em parecer ao recurso voluntário, apresentado, tempestivo, verifica-se que as 
razões de inconformidade expostas pela recorrente, são inconsistentes para ilidir a 
exigência tributária.  

 
E das preliminares, de cerceamento de defesa, e nulidade do auto de 

infração, consistindo todas as teses em meras alegações desconexas com os fatos 
contidos nos autos.  

 
Todavia, ainda que não mereça acolhimento das razões recursais, opina, 

pela confirmação parcial da decisão singular, esquecendo-se do reclamado em campo 
4.1 a 4.11, que, pode estar comprometido, pelos efeitos deletérios da decadência. 

 
É em síntese o relatório, 
 
 

VOTO 
 
 

Vistos, analisados e discutidos o presente processo. Tem-se que a Fazenda 
Pública Estadual, reclama em lançamento de oficio efetuado através deste auto de 
infração, que, o sujeito passivo deve recolher o ICMS – substituição tributária, referente 
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à parcela devido em notas fiscais de entrada de operações interestaduais para 
comercialização. Relativas aos exercícios de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. 
Constatado em Levantamento do ICMS Substituição Tributária 

 
Do inconformismo do sujeito passivo, devido a decisão em sentença singular 

ter-lhe sido desfavorável, e mantido as exigências do auto de infração. Esta reage na 
apresentação de sua defesa com recurso voluntário, a este Conselho de Contribuintes e 
Recursos Fiscais.  

 
Contudo, trazendo cópia “Ipis Litteris” da defesa em impugnação, isto é, o 

sujeito passivo trás a reprisar e repisa as mesmas teses em alegações e argumentos 
apresentados de sua Impugnação inicial, a que já foi amplamente combatida em 
sentença singular pelo julgador de primeira instância. 

Entretanto, é de serem considerados todos os argumentos e alegações sem 
nenhum prejuízo defensório, mediante ao seu amplo direito ao contraditório e de 
defesa. 

 
De inicio, cabe ressaltar e para desde já não trazer quaisquer 

questionamento, da manifestação da Representação Fazendária ao aduzir: 
 

“Todavia, ainda que não mereça acolhimento as razões 
recursais, opina pela confirmação parcial da decisão de 
primeira instância, que julgou procedente na integra, o 
lançamento tributário, objeto destes, esquecendo-se de 
atentar para o fato, de que o crédito, reclamado no contexto 
4.1, no valor de R$ 777,21, pode estar comprometido, pelos 
efeitos deletérios da decadência.” 
 

Todavia, a decadência esta postulada em art. 173, inciso I, parágrafo único, 
do CTN, Lei 5.172/66, devido ao lançamento ser de oficio. A saber, “verbis”: 

 
Art. 173 . O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o 
lançamento poderia ter sido efetuado; 
[.....] 
Parágrafo Único . O direito a que se refere este artigo extingue-se 
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contados da 
data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário 
pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida 
preparatória indispensável ao lançamento.  
 

Observo que a Representação Fazendária foi infeliz nesta “opina”, ao deixar 
de ver no Auto de Infração precisamente as fls. 04 dos autos, a ciência direta desta 
peça basilar ao sujeito passivo, na data de 03/12/2014. Onde, temos para o contexto 
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4.1 em valor originário de campo 4.11, o valor de R$ 777,21, o período de referência ser 
de 01/01/2009 a 31/12/2009. 

 
Diante da Legislação acima declinada, tem-se que, o sujeito passivo foi 

notificado por ciência direta da constituição do crédito tributário em auto de infração, na 
data de 03/12/2014, para lançamento de oficio do exercício de 01/01/2009 a 
31/12/2009, portanto, iniciando no primeiro dia do exercício seguinte ser 01.01.2010, 
contados 5 (cinco) anos, finda-se em 01.01.2015, como o sujeito passivo foi notificado 
em 03/12/2014, esta dentro do prazo legal.  

 
Assim, “não ocorreram os comprometidos efeitos deletérios da decadência”, 

insinuado para o contexto 4.1, e campo 4.11, pela Representação Fazendária, para 
tanto, estando prejudicada tal alegação. 

 
Não obstante, agora reportando ao recurso voluntário, das preliminares. 
 
[i] - Cerceamento de defesa; entendo que nos autos foi dada a oportunidade 

do contraditório e amplo direito de defesa, tanto em impugnação quanto em recurso 
voluntário, permitindo ao sujeito passivo as suas alegações, tanto que apresentadas de 
forma protelatória, não existe fundamentação, baseia-se apenas em afirmativas de que 
seus produtos são sujeitos ao regime de substituição tributária, e o imposto fora 
recolhido 100%, porém não apresenta nenhum documento probatório de suas 
informações. Além do mais, o ICMS reclamado se refere a diferenças do imposto 
recolhido a menor e /ou não recolhido, cabendo a responsabilidade ao adquirente das 
mercadorias. 

 
[ii] - Nulidade do auto de infração: Entendo que, quanto à alegação da 

costumeira utilização pelo Fisco de indícios de presunção. É infundada, não merece 
acolhimento. Também não prospera, pois a auditoria foi realizada com base nas 
operações reais do contribuinte, através de Notas Fiscais Eletrônicas na aquisição das 
mercadorias. E consta nos autos toda a documentação necessária para fins de cálculo 
do ICMS devido pelo sujeito passivo. Ademais com os demonstrativos fiscais a que 
relacionam estas Notas Fiscais. 

 
[iii] - Caráter confiscatório, violando o princípio da razoabilidade e 

proporcionalidade, em art. 50, IV, CF. Esta Corte Administrativa não tem competência 
para julgar argüições de inconstitucionalidade. Não é de competência desse 
Contencioso Administrativo-Tributário a apreciação de constitucionalidade de Lei. 

 
Destarte não há como acatar tais preliminares, motivados nas contra razões 

apresentadas, voto para rejeitá-las. 
 
De mérito, nestas alegações da defesa, de excesso por parte do fisco, à 

abusividade, a desproporcionalidade e caráter confiscatório da multa, é não existir 
qualquer fundamento plausível para essa sua tese, pois nada comprova.  
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E o autuante mediante auditoria fiscal aplicou o previsto na legislação para a 
infração cometida pelo sujeito passivo.  

 
E mais, a defesa apresentada não trouxe nenhuma argumentação ou 

documentos que pudessem contraditar de forma eficiente a exigência tributária de ICMS 
– Substituição Tributária, não retidas e não recolhidos pelo contribuinte. 

 
E desta forma preceitua a Legislação tributária, em art. 13, inciso III, alíneas 

“a”, e ”b”, da Lei 1.287/2001, “verbis”: 
 

Art. 13 . São responsáveis por substituição em relação às 
operações subseqüentes: 
III – o revendedor local, em relação: 
a ) – às mercadorias constantes do Anexo I, adquiridas em outro 
Estado, nos casos em que o remetente não seja substituto 
tributário deste Estado; 
b ) – a outros produtos cuja responsabilidade pelo pagamento do 
ICMS tenha a ele atribuída, nos termos da lei ou regimento; 

Ademais do fato gerador da substituição tributária, temos o postulado em Art. 
14, da Lei 1.287/01, “verbis”: 

 
Art. 14.  Além das hipóteses previstas no art. 20, em relação às 
mercadorias constantes do Anexo I a esta Lei, inclui-se, também, 
como fato gerador do imposto, para efeito de exigência do imposto 
por substituição tributária, a entrada de mercadoria ou bem no 
estabelecimento do adquirente ou por outro por ele indicado. 
 

Diante de todo o exposto, conheço deste Recurso Voluntário, tempestivo, 
para negar-lhe provimento, e voto para manter e confirmar a decisão em sentença 
proferida do julgador de primeira instância, que julgou procedente as exigências 
tributárias, deste auto de infração condenando o sujeito passivo ao recolhimento dos 
valores originários de campos 4.11 ao campo 9.11, da imputação que lhe foi dirigida 
através desta peça basilar em evidência.  

 
 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 

 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 

processo, decidiu, por unanimidade, rejeitar a preliminar de cerceamento a defesa, 
arguida pela Recorrente. No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso voluntário e 
negar-lhe provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar 
procedentes as reclamações tributárias constantes do auto de infração no 2014/003168 
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e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 
777,21 (setecentos e setenta e sete reais e vinte e um centavos), referente o campo 
4.11, R$ 2.880,75 (dois mil, oitocentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos), 
referente o campo 5.11, R$ 7.072,67 (sete mil, setenta e dois reais e sessenta e sete 
centavos), referente o campo 6.11, R$ 4.090,70 (quatro mil, noventa reais e setenta 
centavos, referente ao campo 7.11, R$ 1.278,16 (mil, duzentos e setenta e oito reais e 
dezesseis centavos), referente o campo 8.11 e R$ 4.018,11 (quatro mil, dezoito reais e 
onze centavos), referente o campo 9.11, mais os acréscimos legais. O Senhor Rui José 
Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública Estadual. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Heverton Luiz de Siqueira Bueno, Josimar Júnior de Oliveira 
Pereira, Luiz Carlos da Silva leal, Osmar Defante, Ricardo Shiniti Konya e Kelllen C. 
Soares Pedreira do Vale. Presidiu a sessão de julgamento aos cinco dias do mês de 
junho de 2017, o Conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECUROS FISCAIS, 

em Palmas, TO, aos dois dias do mês de agosto de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 

Heverton Luiz de Siqueira Bueno 
Conselheiro Relator 

 


