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ACÓRDÃO Nº:625/2008
PROCESSO Nº: 2007/6880/500126         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6.918
RECORRENTE: GERALDA BERNARDO ALVES
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS. Substituição Tributária. Auto Peças. Estoques – É devida a 
cobrança do imposto relativo às parcelas vencidas e não pagas do estoque de 
mercadorias tributadas, que passaram ao regime de Substituição Tributária. 
Substituição Tributária. Entradas Registradas no Livro Fiscal. Imposto não 
Recolhido – O imposto deve ser exigido do destinatário (responsável solidário), 
quando não recolhido e não retido pelo remetente, não podendo ser exigida a 
parte que restar comprovadamente recolhida. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, conhecer do recurso e por maioria, dar-lhe provimento parcial 
para, reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o 
auto de infração n.º 2007/002267 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário nos valores de R$3.075,40 (Três mil e setenta e cinco reais e 
quarenta centavos) e R$ 1.249,64 (um mil, duzentos e quarenta e nove reais e 
sessenta e quatro centavos), referentes aos campos 4.11 e 5.11, 
respectivamente, mais acréscimos legais; e improcedente o valor de R$789,69 
(Setecentos e oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos), referente ao 
campo 5.11. Voto contrário da conselheira Elena Peres Pimentel. 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 13 de agosto de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em dois contextos. No campo 4.1, por deixar de 
recolher ICMS na importância de R$3.075,40 (Três mil e setenta e cinco reais e 
quarenta centavos), referente a 12 parcelas de ICMS, devido ao estoque de 
mercadorias tributadas no exercício de 2004, que passaram para o regime de 
substituição tributária, conforme Protocolo 36/04, Decreto 2306/04 e Decreto 
2457/05, relativo ao exercício de 2006. No campo 5.1, por deixar de recolher 
ICMS na importância de R$2.039,33 (Dois mil e trinta e nove reais e trinta e três 
centavos) referente a entrada de mercadorias sujeitas ao regime de substituição 
tributaria, registradas no livro próprio, relativo ao exercício de 2006.

A autuada foi intimada, não apresentou impugnação incorrendo em revelia.
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O julgador de primeira instância, face à revelia, julga o auto de infração 
procedente.

Intimado da sentença de primeira instância, por via postal, o contribuinte 
interpõe recurso onde apresenta notas fiscais, alegando que as mesmas levam o 
carimbo do Estado do Tocantins na data da entrada das mesmas no município, e 
que os valores foram recolhidos no ato da conferência, na própria barreira, 
conforme carimbo afixado nas mesmas. Vem solicitar que as mesmas sejam 
incluídas nos registros do recebimento.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomenda que os 
autos sejam encaminhados a assessoria técnica do CAT para a verificação do 
levantamento, em não sendo este o entendimento, recomenda a reforma da 
decisão de primeira instância, para julgar o auto de infração procedente em parte.

Em sessão plenária, realizada aos 13 dias do mês de março de 2008, o 
Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais decidiu converter o julgamento em 
diligencia, para que o Delegado Tributário Regional, de origem, faça as juntadas 
do cs/cs do ICMS Substituição Tributária, dos estoques existentes em 31/12/2004.

Em nota de folhas 136, o autor do procedimento informa que houve 
recolhimento no valor de R$ 789,69, referente a algumas das notas fiscais 
constantes do levantamento de Substituição Tributária.

Visto, analisado e discutido o presente processo, que trata de não 
recolhimento de ICMS Substituição Tributária, relativo ao exercício de 2006, ficou 
constatado que na exigência referente ao contexto 4, o contribuinte não apresenta 
documentos de que houve o efetivo recolhimento do tributo referente a 12 
parcelas devidas ao estoque de mercadorias tributadas no exercício de 2004, que 
passaram para o regime de Substituição Tributária. Em relação ao contexto 5, 
foram apresentadas guias de recolhimento de ICMS Substituição Tributária de 
parte dos valores devidos pela entrada de mercadorias.

Face ao exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento parcial para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de 
infração n.º 2007/002267 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário nos valores de R$3.075,40 (Três mil e setenta e cinco reais e quarenta 
centavos) e R$ 1.249,64 (um mil, duzentos e quarenta e nove reais e sessenta e 
quatro centavos), referentes aos campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais 
acréscimos legais; e improcedente o valor de R$789,69 (Setecentos e oitenta e 
nove reais e sessenta e nove centavos), referente ao campo 5.11.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
20 dias do mês de novembro de 2008.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


