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ACÓRDÃO No:                                                                                                                                 
PROCESSO No: 

097/2017 
2011/6040/500977 

REEXAME NECESSÁRIO No:  3.570 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/000426 
INTERESSADO: 
 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 

LIMPEL REPRESENTAÇÕES E DISTRIBUIÇÕES 
LTDA. 
29.062.603-0 

RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 

 
EMENTA 
 
 

ICMS. FALTA DE PAGAMENTO DO IMPOSTO, REGISTRADO COMO 
ISENTO/NÃO TRIBUTADO. MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUIÇÃO 
TRIBUTÁRIA. IMPROCEDENTE – A cobrança do ICMS em vendas de mercadoria 
sujeito a substituição tributária, o qual o imposto foi retido anteriormente, não deve 
prevalecer. 
 

. 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do Auto 
de Infração contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, referente à cobrança 
ICMS baseado em um levantamento especial que determina diferenças de ICMS 
não registrado e não recolhido durante os anos de 2005 a 2008, item 4 no valor de 
R$ 7.937,52, item 5 no valor de R$ 44.296,97, item 6 no valor de R$ 3.989,93 e no 
item 7 no valor de R$ 1.489,24. 

 
Foi anexado levantamento básico do ICMS, levantamentos especiais e 

demonstrativos, fls. 04 a 20. 
 
A autuada foi intimada por “AR” e apresentou impugnação 

tempestivamente com as seguintes alegações; em preliminar Decadência do item 4 
e fundamenta no art. 150 §4º e no art. 173 inciso I ambos do CTN; no mérito em 
relação aos itens, 5, 6 e 7, questiona “como se pode afirmar que houve falta de 
recolhimento do imposto, se todos os produtos lançados em outros são mercadorias 
sujeito a ST” e reitera que não houve falta de pagamento de imposto; discuti que a 
descrição do histórico do AI são desconexas com os fatos e pede a improcedência; 
junta notas de entrada e cópia da guia do ICMS-S/T, fls. 31 a 360. 
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Às fls. 361, em despacho no 081/2011/CAT/CAR, o julgador de primeira 
instância solicita manifestação do autor do procedimento e que reveja o 
levantamento que dá suporte aos lançamentos. 

Nas fls. 363 o substituto do autor esclarece que não foi possível atender o 
despacho 081/2011 por que não foram localizados os livros e documentos e devolve 
o processo. 

 
O julgador de primeira instância, em sentença proferida as fls. 368 a 371, 

faz breve relato do processo; aduz que as pretensões fiscais estão amparadas pelo 
art. 44, II c/c art. 46, art. 39, art. 40, todos da Lei 1287/01 e TARE nº 1510/2004; 
“entende que o levantamento elaborado não está de acordo com as técnicas de 
auditoria caracterizando cerceamento ao direito de defesa do contribuinte e a 
consequente nulidade do auto de infração”; sentencia que o item 4.11 extinto pela 
Decadência e Nulo os demais campos e submente a decisão á apreciação do 
Conselho de Contribuintes e Recursos Ficais do Estado do Tocantins, nos termos da 
Lei nº 3.018/2015 os créditos tributários dos campos 4.11 e 5.11. 

 
Em parecer às fls. 372 e 373 a Representação Fazendária em reexame 

obrigatório faz breve relato do processo e sobre a preliminar de Decadência 
concorda com a sentença e em relação ao cerceamento de defesa suscitada pelo 
Julgador de primeira instancia discorda por que as provas, livros e documentos 
fiscais devem estar com o impugnante e que também deixou de apresentar em sua 
defesa e recomenda a reforma da sentença para procedência nos itens 5.11, 6.11 e 
7.11. 

 
Notificado o contribuinte via Diário Oficial no 4743 de 16 de novembro de 

2016, fls. 376 o mesmo não se manifesta. 
 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
O crédito tributário constituído contra o sujeito passivo identificado na 

peça inicial trata-se de cobrança de ICMS de operações lançadas no livro de 
apuração como sendo isentas e/ou não tributada e o autor do procedimento efetuou 
a cobrança do imposto de 2% e 1%, considerando beneficio fiscal que a autuada 
possui. 

 
O autor do procedimento junta Demonstrativos – ANEXO I a IX e 

levantamento básico do ICMS, mas não consegue caracterizar o fato gerador do 
ICMS pois a autuada em seu recurso apresenta diversas notas fiscais que 
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comprovam que adquiri mercadoria sujeito a S/T e o pagamento do ICMS 
antecipado. 

 
Deste modo, fica caracterizado que o autor equivocou-se em cobrar o 

imposto de operações lançadas no livro de apuração na coluna isentas/não 
tributadas. Diante dos fatos, voto para reformar a decisão de primeira instância, e 
julgar improcedente a reclamação tributária constante do auto de infração no 
2011/000426 e  absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 
7.937,52 (sete mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos), R$ 
44.296,97 (quarenta e quatro mil, duzentos e noventa e seis reais e noventa e sete 
centavos), R$ 3.989,93 (três mil, novecentos e oitenta e nove reais e noventa e três 
centavos), R$ 1.489,24 (mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro 
centavos), referentes aos campos 4.11 a 7.11, respectivamente. 

 
  

DECISÃO 
 
 

O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente 
processo, decidiu, no mérito, por unanimidade, em reexame necessário, reformar a 
decisão de primeira instância, para julgar improcedente a reclamação tributária 
constante do auto de infração no 2011/000426 e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz no valor de R$ 7.937,52 (sete mil, novecentos e trinta e sete 
reais e cinquenta e dois centavos), R$ 44.296,97 (quarenta e quatro mil, duzentos e 
noventa e seis reais e noventa e sete centavos), R$ 3.989,93 (três mil, novecentos e 
oitenta e nove reais e noventa e três centavos), R$ 1.489,24 (mil, quatrocentos e 
oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), referentes aos campos 4.11 a 7.11, 
respectivamente. O Representante Fazendário Hyun Suk Lee fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública Estadual. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Ricardo Shiniti Konya, Kellen C. Soares Pedreira do Vale, Denise 
Baiochi Alves, Edson José Ferraz, Luiz Carlos da Silva Leal e Osmar Defante. 
Presidiu a sessão de julgamento aos dezenove dias do mês de abril de 2017, o 
conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
 
Plenário do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, em Palmas -

TO, aos treze dias do mês de junho de 2017. 
 
 
 

Heverton Luiz de Siqueira Bueno 
Presidente em exercício 
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Ricardo Shiniti Konya 
Conselheiro Relator 


