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ACÓRDÃO Nº: 303/2008
PROCESSO Nº : 2007/6140/500201          
REEXAME NECESSÁRIO: 2012
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: CADILAC COM. DE PEÇAS E ACES. P/AUTOS LTDA.

EMENTA: ICMS – Substituição Tributária. Não recolhimento nas entradas dos 
produtos no Estado do Tocantins. Responsabilidade solidária do adquirente.  
Juntado guias de recolhimento de parte da exigência tributária. Lançamento 
procedente em parte.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por maioria, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, 
julgar procedente em parte o auto de infração nº 2007/001023 e condenar o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário nos valores de R$3.665,41 (três 
mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e quarenta e um centavos) e R$5.419,52 
(cinco mil, quatrocentos e dezenove reais e cinqüenta e dois centavos), referente 
os campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais acréscimos legais; e improcedente 
os valores de R$953,35 (novecentos e cinqüenta e três reais e trinta e cinco 
centavos) e R$2.978,74 (dois mil, novecentos e setenta e oito reais e setenta e 
quatro centavos), referente os campos 4.11 e 5.11, respectivamente. Votos 
divergentes dos Conselheiros João Gabriel Spicker e Fabíola Macedo de Brito. O 
Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram 
da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Elena Peres 
Pimentel, Fabíola Macedo de Brito, Mário Coelho Parente e com o voto vencedor 
Juscelino Carvalho de Brito. Presidiu a sessão de julgamento do dia 01 de abril de 
2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker
CONS. AUTOR DO VOTO VENCEDOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa supracitada deverá recolher aos cofres públicos do Tesouro 
Estadual a importância de R$13.017,02 (Treze mil e dezessete reais e dois 
centavos), em virtude da falta de recolhimento do imposto devido ao promover a 
entrada de mercadorias retidas no Estado nos exercícios de 2005 e 2006, 
lançados nos contextos 4 e 5 respectivamente.

A autuada foi intimada por ciência direta em 26/03/2007, apresentou 
impugnação tempestiva com as seguintes alegações: Na primeira infração 
contexto 4 o levantamento apresentado pelo auditor possui erros materiais com 
informações inverídicas, visto que as notas fiscais relacionadas foram retidas na 
fonte pelo fornecedor, conforme cópia das GNRE, que foi incluído no relatório 
notas fiscais cujos fornecedores possuem termo de acordo, conforme cópias das 
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referidas notas fiscais; em relação à segunda infração contexto 5 que o 
levantamento apresentado pelo autor possui erros materiais com informações 
inverídicas, visto que as notas fiscais relacionadas foram retidas na fonte pelo 
fornecedor conforme cópia das GNRE e que as notas foram emitidas por 
fornecedores dentro do Estado, como também notas fiscais com a natureza de 
retorno de garantia conforme cópias em anexo.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação e deu-lhe 
provimento parcial julgando o auto de infração procedente em parte condenando 
o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários no valor de R$4.455,56, 
campo 4.11 com a penalidade sugerida no campo 4.15 e no valor de R$7.684,21 
campo 5.11 com a penalidade sugerida no campo 5.15 e absolvendo no valor de 
R$207,20, campo 4.11 e no valor de R$714,05 campo 5.11 do auto de infração.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda a 
manutenção da sentença de primeira instância e julgar o auto de infração 
procedente em parte.

O chefe do CAT  emite despacho remetendo os autos a agencia de 
atendimento de origem para cumprimento na forma legal do despacho de folhas 
32 para que se notifique o contribuinte da parte absolutória da sentença e intime-
se, para pagamento do valor da condenação ou interposição de recurso.

Notificado e intimado da sentença de primeira instância e do parecer da 
Representação Fazendária por via postal em 21/11/2007, o contribuinte apresenta 
recurso voluntário a este conselho, não argüiu preliminar, no mérito alega que o 
levantamento apresentado pelo autor possui erros materiais com informações 
indevidas; que foi incluído no relatório notas fiscais cujos fornecedores possuem 
termo de acordo. Junta cópias de guias de recolhimento e cópias de notas fiscais.

Face ao volume dos cálculos o chefe do CAT emite despacho à assessoria 
técnica para que refaça os levantamentos iniciais levando em consideração as 
provas apresentadas.

A assessoria técnica refaz os levantamentos e emite nota técnica trazendo 
os seguintes resultados:
Exercício de 2005: O valor originalmente apurado de omissão de ICMS ST de 
R$4.618,76 passou para R$3.665,41(Três mil seiscentos e sessenta e cinco reais 
e quarenta e um centavos).
Exercício de 2006: O valor originalmente apurado de omissão de ICMS ST de 
R$8.398,26 passou para R$5.419,52 (Cinco mil quatrocentos e dezenove reais e 
vinte seis centavos).
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Em nova manifestação a Representação Fazendária recomenda a 
manutenção da sentença de primeira instância e julgar parcialmente procedente o
auto de infração aplicando os valores apurados pela assessoria técnica.

Em seu recurso voluntário o contribuinte, juntou mais guias de recolhimento 
efetuado pelo remetente dos produtos, com isso, o valor condenado em primeira 
instância, tem e deve ser diminuído nestas importâncias. 

A Assessoria Técnica do CAT, muito bem entendeu em suas notas 
técnicas, onde fez uma perícia técnica que deve ser acatada in totum, pois 
considerou as guias de recolhimento e abatidas no levantamento substituição 
tributária. 

Com essas considerações, entendo que a sentença de primeira instância 
deve ser alterada para considerar essas guias citadas nas notas técnicas. 

De todo exposto e tudo mais que dos autos consta, no mérito, em reexame 
necessário, modificar a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte 
o auto de infração nº 2007/001023 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário nos valores de R$3.665,41 (três mil, seiscentos e sessenta e 
cinco reais e quarenta e um centavos) e R$5.419,52 (cinco mil, quatrocentos e 
dezenove reais e cinqüenta e dois centavos), referente os campos 4.11 e 5.11, 
respectivamente, mais acréscimos legais; e improcedente os valores de R$953,35 
(novecentos e cinqüenta e três reais e trinta e cinco centavos) e R$2.978,74 (dois 
mil, novecentos e setenta e oito reais e setenta e quatro centavos), referente os 
campos 4.11 e 5.11, respectivamente. Votos divergentes dos Conselheiros João 
Gabriel Spicker e Fabíola Macedo de Brito.

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

Presidente

Cons. Autor do Voto Vencedor

Representante Fazendário


