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ACÓRDÃO Nº: 025/2008
PROCESSO Nº : 2007/6040/500266          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6843
RECORRENTE: JR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS. Substituição tributária relativo a parcela de imposto devido sobre 
mercadorias adquiridas. Constatação de pagamento de parte do quantum
reclamado. Lançamento procedente em parte.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de 
infração nº 2007/000282 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário no valor de R$15.172,34 (quinze mil, cento e setenta e dois reais e trinta 
e quatro centavos), mais acréscimos legais; e improcedente no valor de 
R$19.254,51 (dezenove mil, duzentos e cinqüenta e quatro reais e cinqüenta e um 
centavos). 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 13 de fevereiro de 2008, o conselheiro 
Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de 
R$34.426,85 (trinta e quatro mil, quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta e cinco 
centavos), referente a parcela do imposto devido por substituição tributária sobre 
mercadorias adquiridas por intermédio das notas fiscais constantes do substituição 
tributária, relativo ao período de 01.01 à 31.12.2003. 

O contribuinte apresenta impugnação, onde diz que o auditor ao efetuar o 
levantamento do ICMS - Substituição Tributária, informou diferenças de 
recolhimentos do ICMS Substituição Tributária, o que não é verdade, pois todos os 
recolhimentos foram efetuados, inclusive o veículo que transporta as mercadorias 
não passa nos Postos Fiscais sem apresentação do recolhimento do imposto.
Esclarece que as guias foram extraviadas, motivo pelo qual solicita extrato junto a 
SEFAZ. Requer o cancelamento do feito.  



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 3 AI 2007/000282

Sentença foi lavrada, onde diz que o agente do fisco ao efetuar o 
levantamento do ICMS – Substituição Tributária, referente ao exercício de 2003, 
informou diferenças de recolhimentos do ICMS Substituição Tributária, o que não 
é verdade, pois todos os recolhimentos foram efetuados, inclusive o veículo que 
transporta as mercadorias não passa nos Postos Fiscais sem apresentação do 
recolhimento do imposto. Esclarece que as guias foram extraviadas, motivo pelo 
qual solicita extrato junto a SEFAZ. Que a pretensão estatal está amparada, 
havendo provas robustas nos autos a favor do Erário Estadual. Que a autuada não 
demonstrou estar em dia com a legislação tributária estadual, principalmente pela 
ausência de recolhimento do ICMS devido. Que não há fundamentação legal na 
impugnação apresentada. Julga procedente o auto de infração. 

O contribuinte recorre da sentença prolatada em primeiro grau, onde repete 
os termos da impugnação, agora apresentando uma série de guias de 
recolhimento, que representam mais de 50% do valor cobrado.

A Representação Fazendária, em manifestação,  que face as provas 
juntadas aos autos, recomenda a reforma da sentença de primeira instância, para 
que seja julgado procedente em parte o 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;

(da Lei nº 1.287, de 28/12/2001)
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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.

Entendo, com essas considerações que o procedimento deve ser alterado 
em parte, relativamente as provas trazidas aos autos e diminuir do quantum 
tributável.    

De todo exposto e com fulcro na legislação acima citada, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial para, reformando 
a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração nº 
2007/000282 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$15.172,34 (quinze mil, cento e setenta e dois reais e trinta e quatro 
centavos), mais acréscimos legais; e improcedente no valor de R$19.254,51 
(dezenove mil, duzentos e cinqüenta e quatro reais e cinqüenta e um centavos).

É o voto. 

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

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


