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ACÓRDÃO Nº: 085/2008
PROCESSO Nº: 2007/6040/500621
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6896
RECORRENTE: ANADIESEL S/A
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: Mercadoria sujeita ao regime de Substituição Tributária. Tributo não 
recolhido. Responsabilidade solidária do destinatário Auto de Infração 
Procedente.

DECISÃO: Decidiu, o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão 
na determinação da matéria tributável, em razão de levantamento sem seqüência 
cronológica ocasionando cerceamento ao direito de defesa, 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 2007/000789 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário no valor de R$ 9.995,56 (nove mil novecentos e noventa e cinco 
reais e cinqüenta e seis centavos), mais acréscimos legais. Os Srs. Marcelo 
Cláudio Gomes e Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Azevedo 
dos Santos, João Gabriel Spicker e elene Paulo Afonso Teixeira. Presidiu a 
sessão de julgamento do dia 18 de fevereiro de 2008, o conselheiro Mário Coelho 
Parente.

CONS. RELATOR: Marcelo Azevedo dos Santos

VOTO: O Contribuinte foi autuado porque deixou de recolher o ICMS na 
importância de R$ 9.995,56 (nove mil novecentos e noventa e cinco reais e 
cinqüenta e seis centavos), referente a parcela do imposto devido por ST, sobre 
as mercadorias adquiridas através das Notas Fiscais constantes do Levantamento 
Substituição Tributária, relativo ao período de 01.01.06 à 31.12.06, conforme 
descrito no campo (contexto) 4.1.

Intimada, pessoalmente, em 06/03/2007, a Autuada apresentou 
Impugnação tempestiva, apesar de apócrifa, em 26.03.2007 (fls. 98/104), 
aduzindo, em suma:

Preliminarmente, a errônea tipificação da infração cometida, ocasionando o 
Cerceamento de Defesa.
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No mérito, aduz que o levantamento efetuado não se presta para 
caracterizar a infração.

A sentença de primeiro grau, fls. 108/110, julgou procedente o AI, 
condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários constantes 
do AI, porque entendeu que não merece prosperar a preliminar levantada, bem 
como não argumenta na sua defesa qualquer fato que possa ilidir o feito.

Intimado da decisão em 17/08/2007, o Recorrente interpôs recurso, 
tempestivamente, em 10/09/2007, reiterando as alegações da Impugnação.

A Representação Fazendária, fl. 122, recomenda a manutenção da decisão 
prolatada em 1ª instância, e julgar procedente o Auto de Infração, posto que o 
Recorrente nada apresentou para ilidir o feito.

Em sustentação oral, o procurador da Recorrente aduz o cerceamento ao 
direito de defesa, eis que as notas fiscais foram juntadas fora da ordem 
cronológica.

É o relatório.

Em que se pese a juntada das notas fiscais efetuada pela autuante não 
obedecer a ordem cronológica, isso não cerceia o direito de defesa do 
contribuinte, já que consegue subtrair dos documentos todos os elementos 
necessários.

No mérito, melhor sorte não assiste à Recorrente, eis que não traz à lume 
qualquer argumento que possa ilidir o passivo tributário.

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.

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

A modalidade de recolhimento por ST tributária é solidária, tanto do 
vendedor, quanto da empresa que adquire as mercadorias para revenda. No 
caso, a Recorrente.
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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 por rejeitar a preliminar de nulidade por 
cerceamento ao direito de defesa, argüida pela Recorrente e, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração 2007/000789 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
9.995,56 (nove mil novecentos e noventa e cinco reais e cinqüenta e seis 
centavos), 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


