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ACÓRDÃO Nº: 079/2008
PROCESSO Nº: 2007/66700/500171
RECURSO: 6814
RECORRENTE: CURTUME UNIÃO LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Aproveitamento indevido de crédito tributário. Mercadoria sob regime 
substituição tributária. Recolhimento não comprovado. Operações com couro cru. 
Auto de infração procedente.

DECISÃO: Decidiu, o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, 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 
2007/002288 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 32.832,00 (trinta e dois mil oitocentos e trinta e dois reais centavos), 
mais acréscimos legais. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo 
Azevedo dos Santos, João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito e Elena 
Peres Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento do dia 11 de fevereiro de 2008, 
o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Marcelo Azevedo dos Santos

VOTO: O Contribuinte foi autuado (AI 2006/001222), fls. 02/03, porque deixou de 
recolher o ICMS na importância de R$ 32.832,00 (trinta e dois mil oitocentos e 
trinta e dois reais), mediante o aproveitamento indevido dos créditos do ICMS das 
notas fiscais de aquisições de couro bovino salgado, emitidas pela Coopercouros, 
empresa localizada no Estado do Maranhão, uma vez que a Secretaria da 
Fazenda desse Estado não confirmou o recebimento do ICMS nos termos da 
cláusula primeira do Convênio 89/99, além do que, não há o registro nos 
relatórios dos postos fiscais de entrada do Estado do Tocantins da circulação das 
mercadorias, o que constitui infração à legislação tributária, vedando assim, o 
aproveitamento do crédito do ICMS nessas operações e, por conseguinte, se faz 
necessário a exigência do estorno do crédito aproveitado indevidamente, 
conforme descrito no campo (contexto) 4.1.

Intimada, pessoalmente, em 03/04/2007, a Autuada deixou de apresentar 
Impugnação no prazo legal, conforme Termo de Revelia, fl. 35.

Às fls. 37/46 veio aos autos aduzindo, em suma, que:
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“O ICMS é um imposto indireto, onde o contribuinte de fato é o adquirente 
da mercadoria, sendo o remetente considerado contribuinte de direito, ou seja, 
aquele que é responsável pelo recolhimento ao Estado, assim, 

para que o crédito fiscal seja considerado legal, mister se faz a comprovação de 
que o adquirente pagou o valore real da operação consignada na 1ª via, e no 
presente caso todas as notas fiscais estão apresentadas com o comprovante de 
pagamento, motivo pelo qual não poderá haver o estorno do crédito.”

E acrescenta:

“Imperioso destacar que conforme se verifica pelos carimbos dos postos 
fiscais houve circulação da mercadoria e conseqüentemente o direito ao crédito.”

E assevera que a Fazenda não comprovou o ilícito, que para instruir 
qualquer processo, ainda que administrativo, impunha-se precedentemente que 
ônus da prova cabe ao Fisco.

Requer seja julgado improcedente o AI.

Em primeiro grau o Auto de Infração fora julgado PROCEDENTE o AI, por 
não conhecimento da impugnação, em face da revelia, condenando o sujeito 
passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 32.832,00, com a 
penalidade sugerida no campo 4.15 do auto, acrescido de multa, juros de mora e 
atualização monetária.

Intimada da decisão, via Edital (fl. 56) em 24.07.2007 e 21/08/2007, 
apresentou, tempestivamente, Recurso, em 20.08.07 (fls. 58/70), reiterando as 
alegações apresentadas anteriormente.

Em sua manifestação (fl. 73), a Representação Fazendária opina pela 
manutenção da decisão prolatada em 1ª instância, eis que o recurso nada 
apresentou para ilidir o feito.

É o relatório.

Não merece censura a r. sentença de Primeira Instância.

De fato, à Recorrente não traz à lume qualquer argumento que possa ilidir 
o passivo tributário.
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Fora comprovado, por meio da auditoria fiscal executada, que o imposto 
Substituição Tributária não fora devidamente recolhido.

Em suas razões, a Recorrente não traz qualquer comprovação de que o 
referido imposto houvera sido recolhido, cingindo-se a argumentar que não seria 
sua responsabilidade, por tratar-se de ST.

Ora, justamente por tratar-se de ST, é de sua responsabilidade, também, o 
recolhimento do imposto devido.

Saliente-se que a referida responsabilidade resta consolidada no Código 
Tributário do Estado do Tocantins, Lei 1.287/01, conforme se depreende do inciso 
XII, do artigo 13, sendo responsável: qualquer contribuinte deste Estado que 
receber ou adquirir mercadorias de que trata o anexo I, provenientes de outros 
estados ou do exterior, para fins de comercialização no território tocantinense, 
salvo quando o imposto já tiver sido recolhido na origem.

Desta forma, não tendo sido o imposto recolhido na origem, compete ao 
contribuinte no Estado o seu recolhimento.

Diante do exposto, voto pela manutenção da decisão de primeira instância, 
julgar procedente o auto de infração nº 2007/001222 e condenar o sujeito passivo 
ao pagamento do crédito tributário nos valores de R$ 32.832,00 (trinta e dois mil 
oitocentos e trinta e dois reais), respectivamente, mais acréscimos legais.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
01 dia do mês de abril de 2008.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


