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ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO Nº.:402/2008
PROCESSO: 2006/6010/500328         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.109
RECORRENTE: TOCANTINS INDL. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS. I - Substituição Tributária. Destinatário responsável solidário 
quando remetente não retém e não recolhe o imposto. II – Omissão de saídas de 
mercadorias detectadas em comparativo de entradas de embalagens com as 
saídas de produtos acabados registradas.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de cerceamento ao direito de defesa, em razão 
de intimação por edital, argüida pela Recorrente. 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. 2006/001170 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário nos valores de R$ 
32.086,30 (trinta e dois mil, oitenta e seis reais e trinta centavos), R$ 10.497,87 
(dez mil, quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e sete centavos) e R$ 
52.156,71 (cinqüenta e dois mil, cento e cinqüenta e seis reais e setenta e um 
centavos), referentes os campos 4.11 a 6.11, respectivamente, mais acréscimos 
legais. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, 
Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel e Raimundo Nonato Carneiro. 
Presidiu a sessão de julgamento do dia 16 de junho de 2008, o conselheiro Mário 
Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em três contextos. No campo 4.1 na importância 
de R$ 32.086,30 (Trinta e dois mil e oitenta e seis reais e trinta centavos), 
referente parcela do imposto devido por substituição tributária, referente à parcela 
do imposto nos meses de Agosto A Dezembro 2005, sobre mercadorias 
adquiridas por intermédio das notas fiscais constantes do levantamento 
substituição tributária. No campo 5.1 Na importância de R$ 10.090,59 (Dez mil e 
noventa reais e cinqüenta e nove centavos), por omitir entrada de mercadorias 
preforma, o que gera a presunção de omissão de ICMS na saída de refrigerantes, 
conforme constatado por meio do levantamento especifico, DIF 2002, cópia do 
livro de registro de inventário 2003. No campo 6.11 por omitir ICMS nas saídas de 
mercadorias tributáveis na importância de R$ 63.277,63 (Sessenta e três mil 
duzentos e setenta e sete 
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reais e sessenta e três centavos) relativo ao exercício de 2005, conforme 
levantamento especifico  e livro de registro de inventário.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva alegando não 
ser devedora do imposto reclamado no contexto 4, pois o recolhimento é devido 
pela destinatária das mercadorias, alega também que na seqüência 01 a 750 
foram consideradas notas fiscais de retorno como saídas e que não foram 
consideradas as notas fiscais 2001 a 2250, que foram consideradas as notas 
fiscais 3001 a 3250, sendo que a ultima nota fiscal emitidas em 2003 foi de nº. 
3098 que se verificou uma diferença de 19.204 unidades e que não faz a juntada 
de todas as notas fiscais especificadas para não tumultuar o processo; que não 
foi lançado parte da nota fiscal de entrada nº. 118.905 e integral a nota fiscal nº. 
117.736, que a perda de preformas no processo de industrialização ocorre em 
média no percentual de 7%, que no campo 5 é devido somente o valor de R$ 
1.994,58. Em relação ao contexto 6 argumenta que a nota fiscal é de simples 
faturamento, sendo que a nota fiscal de entrada é a de nº. 20356 e que no 
levantamento foram consideradas as duas notas fiscais; as notas fiscais nº. 3446 
e 3464 são de remessa por conta e ordem se refere às aquisições efetuadas 
através das notas fiscais 5486 e 5522 e que no levantamento foram consideradas 
as quatro notas fiscais.

Os autos são devolvidos ao autuante para saneamento que lavrou termo 
de aditamento às fls. 312/313 retificando os contextos, as bases de cálculo e os 
valores originários descritos nos campos 5.1, 6.1, 5.8, 6.8, 5.11 e 6.11 do auto de 
infração.

O sujeito passivo é intimado do termo de aditamento por edital, não se 
manifestando aos autos.

A julgadora 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 conforme lançado na inicial em relação ao 
contexto 4, e os contextos 5 e 6 conforme termo de aditamento.

O sujeito passivo é notificado da sentença de primeira instância, 
apresentou recurso voluntário a este conselho, argüindo a preliminar de nulidade 
por cerceamento ao direito de defesa, pois a intimação do termo de aditamento 
foi enviada via correio e não existe distribuição de correspondência no bairro; e 
que a intimação não poderia ter sido realizada via edital e sim a intimação deveria 
ter sido endereçada a sua procuradora. Face a isso pede a nulidade a partir do 
termo de aditamento.
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A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda a 
confirmação da sentença de primeira instância e julgar o auto de infração 
procedente.

  Analisado e discutido o presente processo ficou constatado que a 
preliminar argüida pelo sujeito passivo não deve prevalecer uma vez que o edital 
é uma das formas prevista em Lei para a intimação, pelo que voto rejeitando a 
referida preliminar. Quanto ao mérito, em relação à autuação lançada no contexto 
4, que se refere a ICMS substituição tributária decorrente de aquisição de 
mercadorias oriundas de outras unidades da federação, quando o remetente das 
mercadorias não retém e não recolhe o imposto devido fica o destinatário da 
mercadoria responsável solidário pelo recolhimento do referido imposto.

Em relação às autuações lançadas nos contextos 5 e 6 que tratam de 
omissão de saídas de mercadorias tributadas, constatado em levantamento 
especifico o contribuinte não apresenta qualquer prova que possa ilidir a 
exigência tributária.

Pelo exposto, voto confirmando a decisão de primeira instância, julgar 
procedente o auto de infração nº. 2006/001170 e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 32.086,30 (trinta e dois mil, 
oitenta e seis reais e trinta centavos), lançado no campo 4.11, e R$ 10.497,87 
(dez mil, quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e sete centavos) e R$ 
52.156,71 (cinqüenta e dois mil, cento e cinqüenta e seis reais e setenta e um 
centavos), conforme termo de aditamento, todos os valores acrescidos das 
cominações legais.

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

                                                       Presidente

                                                Conselheiro Relator

                                           Representação Fazendária   


