
ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 1 de 2 AI 2007/000999

ACÓRDÃO Nº: 135/2008
PROCESSO Nº: 2007/6880/500092
RECRUSO VOLUNTÁRIO: 6.972 
RECORRENTE: CASSIMIRO & GODOY LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS Substituição Tributária. Na aquisição de produtos farmacêuticos 
adquiridos de outra unidade da federação sem retenção pelo remetente da 
mercadoria, a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação tributária é 
atribuída ao sujeito passivo localizado neste Estado. Lançamento procedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 2007/000999 
e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário o valor de R4 
397,66 (trezentos e noventa e sete reais e sessenta e seis centavos), mais 
acréscimos legais. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena Peres 
Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker e Juscelino Carvalho 
de Brito. Presidiu a sessão de julgamento do dia 06 de março de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada no valor no valor de R$ 397,66  (trezentos e 
noventa e sete reais e sessenta e seis centavos), referente parcela do imposto 
devido por substituição tributária (Retenção na Fonte) sobre mercadorias 
adquiridas por intermédio das notas fiscais constantes do levantamento 
substituição tributária relativo ao exercício de 2004.

A Autuada foi intimada, por ciência direta, apresentou impugnação 
intempestiva.

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração  procedente, condenando o sujeito passivo 
ao pagamento do crédito tributário constante na inicial, por entender que os 
levantamentos demonstram com clareza os fatos apontados na peça de acusação.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este Conselho, não argüiu preliminar e no mérito 
alega que houve o recolhimento do imposto conforme comprovantes e notas 
fiscais carimbadas como prova de pagamento do mesmo, solicita ainda que sejam 
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efetuados nos registros de recebimento junto a Delegacia Fiscal, ou onde 
necessário todo o levantamento de ICMS dos exercícios 2002 a 2006 que foram 
efetuados, para fazer uma confrontação.

A REFAZ recomendou a manutenção  da  decisão prolatada em primeira 
instância e a procedência do auto de infração, condenando o valor constante na 
peça inicial. 

Em análise aos autos, concordo com o entendimento da REFAZ com 
relação ao contexto 4.1, a recorrente informa que houve recolhimento do imposto e 
traz os comprovantes e as referidas notas fiscais carimbadas como prova do 
pagamento do mesmo, ocorre que apesar desta afirmação não foram anexados 
comprovantes de pagamentos do ICMS substituição tributária, ficando 
caracterizado que não houve a comprovação do pagamento do imposto cobrado 

Diante do exposto, voto pela confirmação da decisão prolatada em primeira 
instância e pela procedência do auto de infração nº 2007/000999 e condenar o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 397,66  
(trezentos e noventa e sete reais e sessenta e seis centavos), mais acréscimos 
legais. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
03 dias do mês de abril de 2008.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


