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ACÓRDÃO Nº:589/2008
PROCESSO Nº : 2006/7160/500167          
REEXAME NECESSÁRIO: 1928
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: AUTO POSTO SERRA GERAL LTDA. 

EMENTA: ICMS – Substituição tributária. Parcela de imposto devido por 
substituição tributária. Comprovação do pagamento antes de iniciada a auditoria 
fiscal. Lançamento improcedente.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, em reexame necessário, reformar a decisão de primeira 
instância, julgar improcedente o auto de infração de nº 2006/001792 e absolver o 
sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$16.302,26 (dezesseis mil, 
trezentos e dois reais e vinte e seis centavos). O COCRE conheceu e deu 
provimento ao Recurso Voluntário. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, Fabíola Macedo 
de Brito  e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 23 de 
julho 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$16.302,26 
(dezesseis mil, trezentos e dois reais e vinte e seis centavos), referente a imposto 
devido por substituição tributária a complementar destacado nas notas fiscais e 
não recolhidos, relativo ao período de janeiro à outubro de 2002,conforme 
constatado através do levantamento básico do ICMS.

O contribuinte apresenta impugnação, onde diz que o posto tinha e tem 
bandeira da Texaco, todo e qualquer imposto era retido e recolhido pela 
Distribuidora Texaco, que por sinal tem Termo de Acordo com o Estado do 
Tocantins. Que o recolhimento era efetuado através de GNRE, com base no 
convênio ICMS 03/99 e somente depois de recolhido era liberado o produto 
juntamente com a nota fiscal. Que a Texaco é uma empresa idônea, portadora de 
TARE, que honra seus compromissos e não pratica irregularidades. Que em 
2002, foram emitidas 197 notas fiscais para a empresa, deste total 44 não estão 
com a GNRE grampeadas, talvez recolhidas indevidamente em postos fiscais, só 
que estas 44 o auditor considerou sem recolhimento do ICMS complementar, pois 
não estavam com a GNRE anexadas.

A Julgadora de Primeira Instância, converte o processo em diligência para 
que o titular da empresa no prazo de 15 dias, sanar irregularidade por 
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incapacidade processual e ratificar a impugnação apresentada, conforme disposto 
no art. 21, caput da Lei nº 1.288/2001. Esta cumpre integralmente as exigências 
solicitadas.

  
Sentença foi lavrada, onde que a demanda decorre de falta de 

recolhimento do ICMS-ST, relativo ao período de janeiro a outubro/2002. Que as 
guias de recolhimento anexadas fls. 55/57, referente a notas fiscais que não 
consta no levantamento efetuado. Que pode ser considerado o pagamento 
relativo às notas fiscais 101.782 e 101.783, no valor de R$499,51. Que a autuada 
é responsável pelo pagamento do ICMS-substituição tributária, visto que não 
foram comprovados os recolhimentos do imposto, relativo as notas fiscais 
relacionadas, com exceção das citadas acima. Julga procedente em parte, na 
importância de RR15.802,76.  

A Representação Fazendária, manifesta pela reforma da sentença de 
primeira instância, para julgar improcedente o auto de infração.  

O contribuinte manifesta onde repete os termos da impugnação e mais, o 
desentranhamento das guias relativo as notas fiscais do levantamento.

Novamente a Representação Fazendária, manifesta pela reforma da 
sentença de primeira instância, para julgar improcedente o auto de infração.  

A pedido do Conselheiro Presidente o processo foi convertido em 
diligência, para que seja enviado a Diretoria de Combustíveis, para que informe 
se os valores reclamados a título de ICMS – Substituição Tributária, foram 
recolhido pelo remetente. 

O retorno de diligência, ocorreu onde informa através de parecer que 
nenhum ficou a recolher ao Erário Estadual, solicitando reforma no procedimento 
no seu todo. 

De todo exposto, no mérito, em reexame necessário, confirmar a decisão 
de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração de nº 2006/001792 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de R$16.302,26 
(dezesseis mil, trezentos e dois reais e vinte e seis centavos).

É o voto. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
23 dias do mês de setembro de 2008.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


