
ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 1 de 3 AI 2006/002853

ACÓRDÃO Nº: 155/2008
PROCESSO Nº : 2006/6040/503087          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6956
RECORRENTE: MERON SOUSA GOMES 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS. Substituição tributária relativo a parcela de imposto devido sobre 
mercadorias adquiridas. Responsabilidade solidária. 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 2006/002853 
e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de 
R$155,10 (cento e cinqüenta e cinco reais e dez centavos), mais acréscimos 
legais. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Juscelino Carvalho de 
Brito, Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro e João Gabriel Spicker. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 04 de março de 2008, o conselheiro Mário 
Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa foi autuada a recolher ICMS na importância de R$155,10 (cento 
e cinqüenta e cinco reais e dez centavos), relativo a parcela de imposto devido por 
substituição tributária, sobre mercadorias adquiridas por intermédio das notas 
fiscais constante no levantamento substituição tributária, relativo ao período de 
01.01 à 30.09.2006.

O contribuinte apresenta impugnação, onde diz que a conduta do agente do 
fisco, foi incluir na base de cálculo do ICMS/ST os fretes constantes dos CTRC´s e 
ainda o valor do IPI destacado das notas fiscais. Com essas inclusões a base de 
cálculo encontrada pelo agente ficou equivocadamente maior que a base de 
cálculo utilizada pelo contribuinte para o recolhimento do referido imposto. Pois, 
estes itens não integram a base de cálculo. Faz considerações sobre a 
inconstitucionalidade da inclusão do IPI na base de cálculo do ICMS. Também fala 
sobre a dupla inclusão do frete na base de cálculo do ICMS. Requer ao final a 
improcedência do feito.  

A Julgadora converte o processo em diligência para que seja remetido a 
autora do procedimento, reveja o procedimento, conforme termos da impugnação. 
A autora do procedimento, após considerações diz que não viu nada a ser 
corrigido.
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Sentença foi lavrada, onde diz que a demanda decorre de recolhimento a 
menor do ICMS devido por substituição tributária relativo ao exercício de 2006, 
que como as mercadorias revendidas pela empresa (tintas) não existe tabela 
estabelecida por órgão competente, a composição da base de cálculo do imposto, 
deve ser incluída o IPI e o frete. Que não ocorreu duplicidade de frete no 
levantamento efetuado. Com essas considerações, julga pela procedência do feito.

O contribuinte impetra recurso voluntário, onde repete os mesmos 
argumentos, expendidos na impugnação.        

A Representação Fazendária, em seu parecer, manifesta pela procedência 
do auto de infração.

Efetivamente o contribuinte omitiu o recolhimento de parcela do imposto 
devido por substituição tributária de mercadorias adquiridas, deixando de cumprir o 
que determina a legislação tributária, como segue:

Art. 44. São obrigações do contribuinte e do 
responsável:

I – ...

VIII – recolher nos prazos legais o imposto apurado, 
inclusive o exigido por antecipação; 

IX – reter e recolher o imposto devido por substituição 
tributária, quando exigido pela legislação;

Art. 45. É vedado ao contribuinte e ao responsável:

XIII – utilizar documento fiscal que não atenda aos 
requisitos estabelecidos na legislação tributária;

(da Lei nº 1.287, de 28/12/2001)

O levantamento procedido – Levantamento Substituição Tributária, 
constatou a falta de recolhimento de tais tributos. Entretanto no seu recurso juntou 
guias onde comprovou parte do recolhimento, incluído no levantamento 
embasador do procedimento.

Ficou demonstrado que o IPI e o frete integram a base de cálculo do 
imposto devido por substituição tributária e o trabalho realizado pela autuante está 
correto. 
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Entendo, com essas considerações que o procedimento deve ser mantido, 
porque é eficaz a exigência do crédito tributário constituído pela Fazenda Pública, 
visto que as alegações da recusante não foram suficientes para refutar a ação 
fiscal. 

De todo exposto e com fulcro na legislação acima citada, no mérito, 
conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a decisão de 
primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 2006/002853 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de 
R$155,10 (cento e cinqüenta e cinco reais e dez centavos), mais acréscimos 
legais.

É o voto. 

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

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


