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ACÓRDÃO No:                                077/2017 
PROCESSO No: 2015/6040/505832 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2015/004824 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.435 
RECORRENTE: SÉ SUPERMERCADOS LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.419.116-0 (filial I) 
RECORRIDA:  FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA  

 
 
ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PROCEDENTE – É procedente a 

reclamação tributária, quando comprovado a falta de recolhimento e/ou o 
recolhimento a menor de ICMS – ST, apurado nas operações interestaduais.  

  
 

RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda publica estadual constitui o credito tributário por meio de 
lançamento de oficio em auto de infração no 2015/004824, na reclamação tributária 
de ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ENTRADAS – OPERAÇÕES EXTERNAS 
em três (03) contextos a campos 4, 5, 6, e para os campos 4.11 - valor originário de 
R$ 409.412,36 (quatrocentos e nove mil, quatrocentos e doze reais e trinta e seis 
centavos), campo 5.11 – valor originário de R$ 544.216,02 (quinhentos e quarenta e 
quatro mil, duzentos e dezesseis reais e dois centavos), campo 6.11 – valor 
originário de R$ 94.512,71 (noventa e quatro mil quinhentos e doze reais e setenta e 
um centavos). 

 
Trás, na descrição da infração constatada em contexto de campo 4.1, 5.1, 

6.1, em síntese, que, o sujeito passivo deixou de recolher o ICMS SUBSTITUIÇÃO 
TRIBUTÁRIA de ENTRADAS – operações externas, sobre mercadorias adquiridas e 
acobertadas por intermédio das notas fiscais relacionadas no levantamento do ICMS 
– Substituição Tributária. 

  
Relativas aos períodos e exercícios de 2010, 2011, 2012 constatado em 

levantamento fiscal, de demonstrativos do cálculo do ICMS/ ST.  
 
Tipificou a infração em campo 4.13, 5.13, 6.13, a que se Leia: art. 44, 

inciso IX, Lei 1.287/01, c/c art. 13, inciso XII, Lei 1287/01, onde postula “Verbis ”:  
 

Art. 44 : São obrigações do contribuinte e do responsável;  
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IX - reter e recolher o imposto devido por substituição tributária, 
quando exigido pela legislação.  
 
Art. 13  São responsáveis por substituição em relação às operações 
subseqüentes;  
 
XII – qualquer contribuinte deste Estado que receber ou adquirir 
mercadorias de que trata o Anexo I, provenientes de outros Estados 
ou do Exterior, para fins de comercialização no território 
tocantinense; (Redação dada pela Lei 2006, de 17.12.08). 

 
O autuante juntou aos autos cópias do levantamento fiscal, demonstrativo 

de cálculo do ICMS Substituição Tributária, referentes aos exercícios 2010, 2011, 
2012, CD contendo copia dos DANFE’s, suporte ao levantamento ST, e cópia deste 
AI, acostados as fls. 05 a 67, dos autos. 

 
Os autuantes possuem capacidade ativa para a constituição do crédito 

tributário, de lançamento de oficio em auto de Infração. 
 
O sujeito passivo está devidamente identificado, e foi intimado do auto de 

infração, por via postal, em ar-correio com o ciente na data de 19.12.2015.  
 
Atendendo a intimação, em data de 18.01.2016 comparece o sujeito 

passivo por meio de seus causídicos, legalmente constituídos, em pleitear defesa 
com impugnação, tempestiva, ao auto de infração, a que trazemos em síntese nas 
razões de fato e de direito a que alega e argumenta. 

 
Dos fatos que a empresa tem como atividade preponderante o comercio 

varejista de mercadorias em geral, trás e descreve os contextos da infração 
constatada. 

 
De direito em preliminar,  
 
1 ) nulidade do auto de infração, cerceamento do direito de defesa da 

impugnante,  
 
Que consoante narrado, demonstra a impugnante ter conhecimento das 

exigências em reclamação tributária, vez citada e descrita.  
 
Ocorre que o auto de infração, nos termos lavrado está eivado de 

nulidade por completo, tendo em vista que não foram disponibilizados 
adequadamente à Impugnante, todos os documentos mencionados pelo auditor, 
como fundamento à acusação pretendida.  

 
Que, de fato a ora Impugnante teve acesso apenas ao “demonstrativo de 

cálculo do ICMS Substituição Tributária”, em formato “pdf. 
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Que no findar o prazo para Impugnação, cuja vastidão de documentos 

relacionados impede a tempestiva e adequada análise das operações submetidas à 
Substituição Tributária. 

 
Note-se que a mídia digital utilizada pela fiscalização na elaboração do 

demonstrativo, não foi disponibilizado à impugnante no formato “Excel”, 
impossibilitando a análise plena das operações autuadas.  

 
“Data vênia”, o cerceamento do direito de defesa é inconteste, pois 

sequer teve acesso aos documentos de fundamento da autuação a possibilitar o 
exercício da sua ampla defesa.  

 
E restam afrontados os basilares princípios do contraditório, da ampla 

defesa e devido processo legal, assegurados em art. 5º, incisos LIV, LV, da CF/88, 
ensejando que inexistiu a igualdade entre as partes, assim a nulidade do Auto de 
Infração. 

 
2 ) Decadência do direito à constituição do crédito tributário dos períodos 

de janeiro/2010 a novembro/2010; 
 
Alega a Impugnante que foi cientificada pessoalmente do auto de infração 

no dia 19.12.2015, ou seja, após o decurso do prazo decadencial de 05 (cinco) anos, 
contados da ocorrência dos fatos geradores dos períodos de janeiro a novembro de 
2010.  

 
É evidente que tais períodos não mais poderiam ser para fins de 

lançamento de crédito tributário, tendo em vista o transcurso decadencial, nos 
termos do artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional - CTN.  

 
Portanto, dúvidas não restam quanto à necessidade de observância do 

citado dispositivo complementar (Art. 150, § 4º do CTN), para o inicio da contagem 
do prazo decadencial. 

 
Cita e descreve o artigo, e faz comentários de sua eficácia. Trás em 

citação e descreve jurisprudência ao tema do STF, e em conseqüência, que está 
exonerada do recolhimento do tributo, conforme enfatiza o artigo 156, incisos V e 
VII, do CTN, (Do artigo citado, uma das formas de extinção do crédito tributário é 
pela decadência). 

 
 
Mérito, 
 
Desproporcionalidade e caráter confiscatório da multa exigida; 
 



Publicado no Diário Oficial de nº 4.859, de 04 de maio de 2017 
 

 
 

 
 

                                                                                 Contencioso Administr ativo-Tributário 
 

Pág4/14 
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 
 

Ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 
 
Que não obstante ao exposto, está sendo exigida da impugnante 

penalidade que afronta os princípios, ditos acima, implicitamente ligados ao inciso 
LIV, do artigo 5º, da CF/88.  

 
Ora, a total desproporcionalidade e ausência de razoabilidade são 

gritantes e não podem ser toleradas e mantidas.  
 
Cita lições e trechos sobre o tema de jurista como Celso Antônio Bandeira 

de Mello e do STF.  
 
E não é só, a multa aplicada também encerra evidente ofensa à 

capacidade contributiva e à vedação ao confisco, está assegurada no texto 
constitucional em Art. 145, § 1º, e Artigo 150, inciso IV, da Carta Magna. As 
descreve. 

 
Apresenta e descreve varias teses de Sacha Calmon Navarro Coêlho,e 

agravo regimental STF, a que cita e cola textualmente. 
 
E que nesse exposto, pede e requer a Impugnante, pela improcedência 

do auto de infração, e ser cancelada a exigência na sua totalidade. 
 
O processo é encaminhado ao julgador de primeira instância para sua 

análise e a sentenciar. 
 
O julgador singular, em sua análise aos autos, na necessidade de firmar 

entendimento e se for o caso o saneamento processual, faz despacho no 084/2016 – 
CAT/JPI/ECT, considerando que é dever do Estado dar oportunidade de plena 
defesa ao contribuinte no processo contraditório. Retorna o processo para que os 
autores do procedimento atendam nos itens alencados. 

 
O autuante, em atenção ao despacho, emite parecer técnico com relação 

aos itens solicitados, em especial ao decorrente do cerceamento de defesa alegado.  
 
E diz não proceder às alegações do sujeito passivo, vez enviado o 

levantamento em demonstrativo de fls. 05 a 66 e que os DANFE’s são do 
contribuinte por isso não foram enviados.  

 
Com relação à alegação de decadência, entende ser a prevista no artigo 

173 do CTN.  
 
E mais emite um termo aditivo, ratificando os campos 4.13, 5.13, 6.13 – 

infração, apenas acrescentando C/C art. 62, inc. I, do RICMS – Decreto 2912/06, e 
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campos 4.15, 5.15, 6.15 – penalidade, alterando-a para: art. 48, inciso III, alínea “d”, 
Lei 1.287/01 (Redação dada pela Lei 2.253/2009), que assim preceitua, “verbis ”:  

 
Art. 48  A multa prevista no inciso I do artigo anterior será aplicada na 
forma a seguir:  
 
[.....],  
III – 100%, quando a falta de recolhimento do imposto decorrer da: 
(Redação dada pela Lei 2.253, de 16.12.09),  
 
[.....]  
“d” falta de retenção do imposto devido pelo sujeito passivo por 
substituição;  

 
Desta forma, solicitando o envio e reabertura de prazo para apresentação 

de defesa, pelo sujeito passivo. 
 
É procedida a intimação ao sujeito passivo do termo de aditamento, via 

ar-correio, com ciente em 05.08.2016, e comparecendo os nobres causídicos, aos 
autos em 05.09.2016, tempestivamente, com apresentação de suas alegações e 
argumentos em impugnação ao termo aditivo,  

 
Diz que ao alterar os dispositivos de infração e penalidade sugerida, 

demonstra a precariedade do trabalho fiscal elaborado. 
 
Mantém as alegações e argumentos da decadência em art. 150 do CTN. 

E do art. 156, V, VII, CTN, na extinção do crédito tributário pela decadência. 
 
Desta feita, em lavra do termo aditivo, trás e alegam os causídicos, em:  
 
Preliminar de nulidade do auto de infração - da precariedade do trabalho 

fiscal. 
 
Alegando para esta preliminar suscitada, com base ao disposto no Art. 35, 

Inciso I, alíneas, “d”, “e”, da Lei 1288/01; que na referencia as alíneas, “d”, trás; do 
dispositivo legal infringido; e alínea “e”; trás a; sugestão da penalidade aplicável. 

 
Que a tentativa da fiscalização em corrigir de oficio tais requisitos, 

evidencia de forma inconteste, a precariedade do trabalho fiscal, quando do 
lançamento consignado no auto de Infração combatido. 

 
O que se verifica é o evidente erro ao determinar um dos requisitos 

essenciais do auto de infração, quando da indicação expressa do dispositivo legal 
infringido. Houve erro tanto na capitulação legal da infração quanto da penalidade 
aplicada. 
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Como também mantém suas alegações e argumentos em impugnação 
originária e de inicial. 

 
Advém a sentença proferida pelo julgador de primeira instância, emitindo 

o seu relatório dos fatos impugnativos, e nos seus fundamentos de fato e de direto.  
 
Pugna que, da preliminar alegada, os autores do feito manifestaram 

afirmando o envio dos levantamentos e demonstrativos fiscal, assim, não houve o 
cerceamento do direito de defesa, julga por não acatar e rejeita a preliminar.  

 
E, diante dos fatos narrados em Infração tipificada, e da farta 

documentação juntada aos autos, é possível afirmar que a pretensão do Fisco 
Estadual, nesta reclamação tributária vinda do levantamento ICMS substituição 
tributária, deve prevalecer, pois incabível a aplicação da Decadência em art. 150, § 
4º, do CTN, para o período de Janeiro a novembro de 2010, vez tratar-se de 
lançamento de oficio na obediência ao art. 173, CTN; e não como quer a 
Impugnante pelo art. 150, por homologação. 

 
Logo o direito de constituir o crédito, extingue-se definitivamente com o 

decurso de prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a 
constituição do crédito tributário pela notificação ao sujeito passivo, de qualquer 
medida preparatória indispensável ao lançamento. 

 
Nesse caso, o período impugnado é do crédito tributário em lançamento 

de oficio, constituído em auto de infração, ser decorrente de fato gerador do período 
de janeiro de 2010 a dezembro de 2010.  

 
Deste auto de infração lavrado em 03.12.2015, o sujeito passivo é 

intimado/notificado do auto de infração em 19.12.2015.  
 
E, nos preceitos do art. 173, parágrafo único, CTN, o direito da fazenda 

publica constituir o crédito inicia do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que 
o lançamento poderia ter sido efetuado, neste caso a fluir em 01.01.2011 e expirou-
se em 31.12.2015, como o sujeito passivo foi notificado em 19.12.2015, dentro do 
prazo qüinqüenal e decadencial. 

 
Para e neste caso observa-se o disposto no art. 173, do CTN, a que 

descreve. Deste modo, não foi ultrapassado o prazo decadencial, pois a contagem 
se iniciou na data que tornou definitiva a notificação/intimação do auto de infração ao 
sujeito passivo. 

 
Entende o sentenciador, que a impugnante não apresentou razões de 

defesa no mérito deste contencioso, limitando-se a alegar a ocorrência da 
decadência na extinção do crédito tributário para os períodos de janeiro a novembro 
de 2010, e da inconstitucionalidade da multa, estas já analisadas, e combatidas. 
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Desta forma não apresentou provas robustas e necessárias para tornar a 
reclamação tributária ineficaz, em vista dos levantamentos fiscais produzidos em 
evidencias de diferenças no ICMS Substituição Tributária, não recolhidos/não pagos, 
e dos quais não foram impugnados pela autuada. 

 
Diante do exposto, conhece da Impugnação apresentada, das 

preliminares, não as acata e as rejeita, assim para negar-lhe provimento e julgar 
procedente o auto de infração, condenando a autuada do pagamento dos créditos 
tributários alencados em campos: 4.11, 5.11, 6.11 – valor originário, mais 
acréscimos legais com penalidade prevista em termo aditivo. 

 
Pede para intimar o sujeito passivo da sentença nos valores condenados. 
 
Apresenta-se o sujeito passivo, por meio de seus causídicos legalmente 

constituídos, com seu recurso voluntário, tempestivo, pelos motivos de fato e de 
direito aduzidos. 

 
Primeiro, por não se conformar com a sentença que lhe é desfavorável. 

Descreve em síntese dos fatos, da atividade da empresa, e da autuação procedida 
em A.I, nos seus contextos, da decisão de 1º grau administrativo, na recapitulação 
em termo aditivo. e descreve as contra razões emitidas pelo julgador monocrático 
em sentença. 

 
E, segundo do Direito que, In Causu, o julgador administrativo “a quo” se 

conteve em fundamentar a decisão na manutenção do auto de infração, na 
afirmativa de que os levantamentos e demonstrativos fiscal, foram apresentados ao 
sujeito passivo e no indicar o art. 173, do CTN, onde, difere o marco inicial do direito 
da fazenda publica constituir o crédito tributário. 

 
Logo ao divergir da sentença singular, aduz; 
 
Em preliminar, da nulidade do auto de infração; 
 
1 ) Por erro na definição da infração, dificuldade de acesso aos autos do 

processo – cerceamento do direito de defesa. 
 
2 ) Por decadência do direito à constituição do crédito tributário dos 

períodos de janeiro/2010 a novembro/2010. 
 
De mérito:  
 
1 ) Abusividade, desproporcionalidade e caráter confiscatório da multa 

exigida; 
2 ) Ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; 
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3 ) Ofensa aos princípios da capacidade contributiva e da vedação ao 
confisco; 

 
Observo para este recurso voluntário, que os ilustres causídicos, 

trouxeram e reprisam as mesmas teses de alegações e argumentos declinados de 
impugnação, e já amplamente combatidas, destrinchadas e dilaceradas em 
sentença do julgador de primeira instância, como já visto e relatado. 

 
Requer e pede, seja o recurso voluntário conhecido, e dado integral 

provimento, a fim de cassar a decisão recorrida, e por conseqüência anulada e 
cancelada a exigência na sua totalidade, (imposto, multa, juros e demais encargos), 
do Auto de Infração. 

 
Encaminhado o processo para manifestação da representação 

fazendária, esta em parecer ao recurso voluntário, apresentado, tempestivo, nos 
argumentos e alegações ali declinadas por meio dos ilustres causídicos do sujeito 
passivo, e também já procedidas em foro de Impugnação. Em preliminares, de erro 
na definição da infração, dificuldade de acesso aos autos, causa o cerceamento do 
direito de defesa, e a decadência aos períodos de janeiro/2010 a novembro/2010, 
com base no art. 150, § 4º, CTN, por homologação, deva ser extinto o crédito, nos 
preceitos do artigo 156, incisos V, VII, CTN, tem a aduzir; 

 
A Representação fazendária, das preliminares argüidas, discorre sobre a 

cada uma, e as refuta como totalmente incabíveis ao presente processo. 
 
De mérito, conclui como assertivas aos fundamentos discorridos pelo 

julgador singular, em primeira instância, que deve prevalecer às exigências 
tributárias, sugerindo manutenção da decisão em sentença de primeira instância, 
onde julgou pela procedência das reclamações tributárias, para condenar o sujeito 
passivo ao pagamento/recolhimento dos valores lançados, mais cominações legais. 

 
É em síntese o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
Vistos, analisados e discutidos os autos do presente processo. Têm-se 

que; ao teor de 03 (três) contextos que abrangem os exercícios de 2010, 2011, 
2012, a fazenda pública reclama do sujeito passivo o credito tributário por meio de 
lançamento de oficio em auto de infração no 2015/004824, o ICMS SUBSTITUIÇÃO 
TRIBUTÁRIA ENTRADAS – OPERAÇÕES EXTERNAS dos campos 4.11 - Valor 
originário de R$ 409.412,36, campo 5.11 – valor originário de R$ 544.216,02, campo 
6.11 – valor originário de R$ 94.512,71, no total de R$ 1.048.141,09. Conforme 
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constatado em Levantamento Fiscal, de DEMONSTRATIVOS DO CÁLCULO DO 
ICMS ST, nos respectivos exercícios. 

 
Das preliminares, a princípio pela relevância, com referência a: 
 
(i) DECADÊNCIA do direito para constituição do crédito do período de 

Janeiro a Novembro do ano 2010, argüida com base no artigo 150, § 4º, do CTN, Lei 
5.172/66, “Verbis ”: 

 
Art. 150.  O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos 
tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de 
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade 
administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, 
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, 
expressamente a homologa. 
§ 1º. O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo 
extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação 
do lançamento. 
 
§ 2º. Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos 
anteriores à homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por 
terceiro, visando à extinção total ou parcial do crédito. 
 
§ 3º. Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, 
considerados na apuração do saldo porventura devido, e, sendo o 
caso, imposição de penalidade, ou sua graduação. 
 
§ 4º. Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) 
anos, a contar da ocorrência do fato gerador: expirado esse prazo 
sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se 
homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo 
se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.(Grifos 
nosso). 
 

Mediante ao que textualmente acima declinou, temos a contra arrazoar, a 
esta DECADÊNCIA com base no artigo supra mencionado acima, pois, trata-se de 
modalidade em lançamento por homologação. Este lançamento é feito, em sua 
Totalidade, pelo contribuinte ou responsável. A sua principal característica é o 
pagamento deste tributo declarado e apurado pelo próprio contribuinte, antes do 
inicio de qualquer procedimento por parte da autoridade administrativa, ou seja, o 
agente fiscal. Que não é o caso do presente feito. 

 
E pelo visto, nesse processo, o lançamento é de oficio, procedido pelo 

Agente Fiscal, em Auto de Infração, constatado em levantamento fiscal, por 
demonstrativo do cálculo do ICMS Substituição tributária, na apuração do ICMS 
Substituição tributária, resultante da omissão de recolhimento deste imposto. 
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Portanto com supedâneo no Artigo 173, inciso I, parágrafo único, do CTN, lei 
5.172/66, “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, contado da 
data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário 
pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória 
indispensável ao lançamento. (Grifos nosso) 
 

E nesse aspecto, sobre o prisma do art. 173 acima, vê se como a luz 
solar tocantinense, que o lançamento é de oficio, efetivado em auto de infração nº 
2015/004824, na data de 03.12.2015, para a reclamação tributária referente ao 
exercício de 2010, a que foi notificado/intimado ao sujeito passivo via ar-correio, com 
o seu recebido e ciente na data de 19.12.2015. Assim na contagem de prazo, do 
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido 
efetuado. É legal e portando dentro do prazo “qüinqüenal”, isto é 5 (cinco) anos, para 
o lançamento do crédito tributário. Doc’s fls. 02/03 e 68/69, dos autos. 

 
Desta forma é inconteste que razão não assiste a ilustre Patrona do 

Sujeito Passivo. E no motivo expendido, pelo qual, não acato e voto para rejeitar a 
esta preliminar. 

 
Passando a preliminar seguinte de; 
 
(ii) Cerceamento do direito de defesa, por dificuldade de acesso aos autos 

do processo e erro na definição da infração, temos a contra arrazoar; 
 
A dificuldade alegada e argumentada de acesso aos autos do processo 

deve ser medida no interesse das partes. Se não vejamos; 
 
Primeiro que o presente processo fica na agencia de atendimento de 

jurisdição do sujeito passivo, aguardando o prazo legal de 30 (trinta) dias, para 
pagamento, ou apresentar sua impugnação. Neste período de 30 (Trinta) dias, o 
sujeito passivo pode obter vistas na agencia de atendimento ou solicitar 
documentos, dentro dos preâmbulos legais do procedimento.  

 
Segundo que, na alegação dos autuantes, foi conferida a autuada, as 

cópia do documento demonstrativo de cálculo do ICMS Substituição Tributária, na 
apuração do ICMS Substituição Tributária, referente aos exercícios de 2010, 2011, 
2012. 
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Não obstante no demonstrativo fiscal apresentado ao sujeito passivo, 

permite e trás todos os elementos possíveis, tais como No da nota fiscal eletrônica, 
data, valores contábeis, base de cálculo, valor de ICMS, percentuais de alíquotas, no 
de chave de acesso, etc., para que o Contribuinte possa verificar e confrontar com 
suas notas fiscais eletrônicas, os possíveis enganos e/ou erros cometidos, e se fez o 
recolhimento/pagamento integral do ICMS substituição tributária, para os cofres da 
Fazenda Publica Estadual. 

 
Terceiro que, nesse interregno, foi lavrado o termo de aditamento ao auto 

de infração, concernente a penalidade, e reaberto novo prazo ao impugnante, para 
novamente apresentar suas alegações e argumentos impugnativos. 

 
Ademais consta nos autos que o sujeito passivo foi intimado do auto de 

infração, e do documento demonstrativo de cálculo do ICMS Substituição Tributária, 
na apuração do ICMS Substituição Tributária, referente aos exercícios de 2010, 
2011, 2012, logo a seguir, novamente intimado do termo aditivo, e após, intimado da 
decisão em sentença singular, comparecendo com seu recurso voluntário.  

 
Destarte visto é que, a ilustre causídica, em todas as oportunidades 

mencionadas, teve seu pleno direito de defesa assegurado, nos seus mais 
elementares argumentos e alegações tidos nos direitos de defesa. A efeito em seu 
amplo direito de defesa e do contraditório 

 
Não houve o cerceamento do direito de defesa a que alega e argumenta à 

nobre causídica. Assim voto para rejeitar a mais esta preliminar. 
 
Pede ainda a defensora preliminar de erro na definição da infração. 

Contudo observo e não vejo nenhum erro na infração. A tipificação da infração 
coaduna perfeitamente com o histórico em contexto do auto de infração. Contudo 
vejamos como tipificou a Infração em campo 4.13, 5.13, 6.13, a que se Leia: Art. 44, 
inciso IX, Lei 1.287/01, C/C art. 13, inciso XII, Lei 1287/01, onde presceitua, 
“Verbis ”:  

 
Art. 44 : São obrigações do contribuinte e do responsável;  
 
inciso IX , reter e recolher o imposto devido por substituição 
tributária, quando exigido pela legislação.  
 
Art. 13  São responsáveis por substituição em relação às operações 
subseqüentes;  
 
inciso XII  – qualquer contribuinte deste Estado que receber ou 
adquirir mercadorias de que trata o Anexo I, provenientes de outros 
Estados ou do Exterior, para fins de comercialização no território 
tocantinense; (Redação dada pela Lei 2006, de 17.12.08). 
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Quanto a penalidade esta é apenas “sugerida” nos meandros do Art. 35, I, 

“e”, Lei 1288/01, e assim refeita ao sujeito passivo em lhe ser mais benéfica. 
 
Mais uma vez não acato e voto para rejeitar a esta preliminar. 
 
De mérito,  
 
É de se entender que a defesa do sujeito passivo, quedou-se e não trouxe 

aos autos nenhuma argumentação e alegação plausível, e ou em documentos que 
pudessem contraditar de forma convincente, os dados e cálculos de apuração 
realizados pelos auditores autuantes, em demonstrativos de cálculos do ICMS 
substituição tributária. 

 
Lembrando que prejudicado fica qualquer alegação nesse sentido, haja 

vista a contradição da causídica ao alegar preliminar de cerceamento de defesa; e, 
após ao afirmar, que “de fato a ora impugnante teve acesso apenas ao 
“demonstrativo de cálculo do ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA”, em formato 
“PDF” ”. Levantamento este que na realidade é o elemento próprio e necessário ao 
amplo contraditório e de sua defesa. E do qual não foi apresentado. 

 
Limitando-se a defesa a apresentar alegações Jurídicas pelo E. STJ e de 

atos de Inconstitucionalidades, que não são pertinentes a matéria tributária 
reclamada em auto de infração, para com este Conselho Administrativo Tributário. 

 
Ademais a multa pela qual foi sugerida (nos meandros do Art. 35, I, “e”, 

Lei 1.288/01), na propositura do autuante, decorre de previsão legal e a sua 
incidência é essencial para prevenir e coibir o ilícito não podendo ser afastada sob a 
alegação de confisco. 

 
Veja bem! É de se ater que a multa, tanto para a obrigação principal como 

para a obrigação acessória, para atingir sua finalidade de coibir pretensões inversas, 
deve ter um peso significativo afim de que os ilícitos sejam desmerecedores e 
desestimuladores para sua prática. 

 
Como bem trás no ditado e conforme postula e ensina o ilustre 

Tributarista HUGO DE BRITO MACHADO, “in”  curso de direito tributário (São Paulo: 
Malheiros Editores, 28º Ed. 2007, p. 302), “a saber :” 

 
“Já a multa, para alcançar sua finalidade, deve representar um ônus 
significativamente pesado, de sorte a que as condutas que ensejam 
sua cobrança restem efetivamente desestimuladas.” 
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 De bom alvitre lembrar que, confisco é um ato arbitrário praticado por um 
ente estatal de que consiste na expropriação de uma propriedade particular sem a 
contrapartida pecuniária, enquanto que a multa é uma sansão de ato ilícito. 

 
Poderia até configurar o confisco, se a graduação da penalidade aplicada 

sucumbisse o direito à propriedade, como também a sua manutenção. No 
entendimento que se extrai de doutrinário tributarista Leandro Paulsen, do 
postulado; in  Direito Tributário, Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e 
da jurisprudência. Porto Alegre, livraria editora do advogado, 1998, p. 93/94, 
“Verbis ”: 

 
 

“Confisco é a tomada compulsória da propriedade privada pelo 
Estado, sem a indenização. [...] Não importa a finalidade, mas o 
efeito da tributação no plano dos fatos. Não é admissível que a 
alíquota de um imposto seja tão elevada a ponto de tornar 
insuportável ensejando atentado ao próprio direito de propriedade, 
realmente, se tornar inviável a manutenção da propriedade, o tributo 
será confiscatório”. 

 
Na hipótese vertente, as multas sugeridas pelo autuante, e alterada pelo 

autuante em termo aditivo e confirmada pelo julgador singular, todas no percentual 
de 100%, exercício 2010, 2011, 2012, previstas no Art. 48, inciso III, alínea “d”, da 
Lei 1.287/01, (Redação dada pela Lei 2.253/2009), não constitui nenhuma ameaça 
ao direito de propriedade, mas de certa forma coibir uma apropriação indébita de 
ICMS, e mais por se tratar de uma sansão de ato ilícito praticado. 

 
Destarte a multa sugerida neste Contencioso Administrativo-Tributário é 

legal, pois advêm da Legislação Tributária em lei promulgada através da Assembléia 
Legislativa Estadual, não cabendo a esse Colendo Conselho questioná-la, mas tão 
apenas aplicá-la. 

 
O presente processo administrativo tributário atende aos requisitos da 

Legislação Tributária, especialmente da Lei 1.288/01 e alterações, bem como a 
Infração tipificada para a reclamação tributária coaduna com o contexto, atendendo 
a Lei 1.287/01, CTE, e alterações. 

 
Do exposto, conheço do recurso voluntário, tempestivo, para negar-lhe 

provimento, em não acatar e rejeitar as preliminares alegadas de decadência e 
cerceamento de defesa, e no mérito manter e confirmar a decisão em sentença 
singular do julgador de primeira Instância, para julgar procedente as reclamações 
tributárias, em valor originário de campos 4.11, 5.11, 6.11, deste auto de infração. 

 
É como voto. 
 
 



Publicado no Diário Oficial de nº 4.859, de 04 de maio de 2017 
 

 
 

 
 

                                                                                 Contencioso Administr ativo-Tributário 
 

Pág14/14 
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 
 

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

processo, decidiu, por unanimidade, rejeitar as preliminares de decadência e 
cerceamento a defesa, argüidas pela Recorrente. No mérito, por unanimidade, 
conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento para, confirmando a decisão 
de primeira instância, julgar procedente o auto de infração no 2015/004824 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 
409.412,36 (quatrocentos e nove mil, quatrocentos e doze reais e trinta e seis 
centavos), R$ 544.216,02 (quinhentos e quarenta e quatro mil, duzentos e dezesseis 
reais e dois centavos) e R$ 94.512,71 (noventa e quatro mil, quinhentos e doze reais 
e setenta e um centavos), referentes os campos 4.11 a 6.11, respectivamente, mais 
os acréscimos legais. O Senhor Hyun Suk Lee fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública Estadual. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Heverton 
Luiz de Siqueira Bueno, Josimar Júnior de Oliveira Pereira, Denise Baiochi Alves, 
Osmar Defante, Ricardo Shiniti Konya e Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale. 
Presidiu a sessão de julgamento aos onze dias do mês de abril de 2017, o 
conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
 PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos vinte e seis dias do mês de abril de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques  
Presidente 

 

 

 

Heverton Luiz de Siqueira Bueno 
Conselheiro relator 

 
 


