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ACÓRDÃO Nº:188/2009
PROCESSO: 2007/6040/504473         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.238
RECORRENTE: GOVEIA E VENDRAMINI LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS. Diferencial de Alíquota. Empresa que Atua no Ramo de Revenda 
de Produtos e Prestação de Serviços. Remetente Destaca Imposto na Nota Fiscal –
Apresenta nulidade o lançamento quando não precisa a utilização das mercadorias 
adquiridas. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por maioria, 
acatar a preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão na determinação da 
matéria tributável, arguida pelo Presidente, e julgar extinto o processo sem 
julgamento de mérito. Votos contrários dos conselheiros Elena Peres Pimentel e 
Rubens Marcelo Sardinha. Os Srs. Daniel Almeida Vaz e Ricardo Shiniti Konya 
fizeram sustentações orais pela Recorrente e Fazenda Pública, respectivamente. A 
REFAZ sugere que sejam refeitos os trabalhos de auditoria, lavrando-se outro auto 
de infração, se for o caso. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha, Fabíola 
Macedo de Brito e Mário Coelho Parente. Presidiu a sessão de julgamento do dia 23 
de abril de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em diversos contextos. Nos campos 4.1 a 11.1, por 
deixar de recolher ICMS na importância de R$ 1.182,55 (Hum mil, cento e oitenta e 
dois reais e cinqüenta e cinco centavos), relativo ao diferencial de alíquotas, devido 
pelas entradas interestaduais de mercadorias destinadas ao consumo ou ativo 
imobilizado, relativo aos exercícios de 2003, 2004, 2006 e 2007. Nos campos 12.1 a 
15.1, por deixar de recolher ICMS substituição tributaria na importância de R$ 
1.519,45 (hum mil, quinhentos e dezenove reais e quarenta e cinco centavos), 
referente a parcela de imposto devido por substituição tributaria sobre mercadorias 
adquiridas por intermédio das notas fiscais constantes do levantamento substituição 
tributaria, relativo aos exercícios de 2003 a 2006. No campo 16.1, por aproveitar 
indevidamente créditos de ICMS no valor de R$ 2.179,63 (Dois mil, cento e setenta 
e nove reais e sessenta e três centavos) na apuração do ICMS referente ao mês de 
julho de 2003, por aproveitar-se desse crédito, referente a recolhimento de 
exercícios pretéritos, sem a prévia autorização da SEFAZ- TO, conforme demonstra 
o levantamento do ICMS e cópias do livro de registro de apuração.
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A autuada foi intimada, comparecendo aos autos intempestivamente, 
incorrendo em revelia.

A julgadora de primeira instância, face à revelia, julgou o auto de infração 
procedente, condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários 
conforme exigidos na inicial, mais acréscimos legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo a este conselho, arguiu preliminar de 
cerceamento ao direito de defesa pela retenção dos livros e documentos pela 
autoridade fiscal, considerando que a retenção de livros e documentos pelo fisco no 
prazo facultado ao contribuinte para a impugnação ao auto de infração viola os 
princípios do contraditório e ampla defesa, portando, deve ser desconsiderada a 
declaração de revelia, para começar a fluir o prazo a partir da entrega dos livros e 
documentos fiscais.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
confirmação da sentença de primeira instância e julgar procedente o auto de 
infração.

Em sessão plenária, realizada aos 30 dias do mês de setembro de 2008, o 
COCRE decidiu por unanimidade acatar a preliminar de nulidade da sentença que 
julgou revel o sujeito passivo por intempestividade da impugnação, determinando 
que outra seja prolatada na forma legal.

Em nova sentença, a julgadora de primeira instância conheceu da 
impugnação, negou-lhe provimento e julgou o auto de infração procedente, 
condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários conforme 
exigidos na inicial, mais acréscimos legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntario tempestivo a este conselho, alegando, em síntese, 
que o ICMS/ST relacionado nos levantamentos anexos ao auto de infração fora 
retido por ocasião da venda das mercadorias à impugnante, porquanto, as empresas 
remetentes são detentoras de Termo de Acordo e o imposto devido já está incluso 
no preço total das mercadorias retidas, sendo de responsabilidade da remetente o 
repasse do imposto ao Estado do Tocantins. Segundo se verifica pelas cópias das 
notas fiscais é incabível a cobrança do ICMS/ST, uma vez que o imposto já fora 
retido e recolhido aos cofres públicos. Pede que seja julgado improcedente o auto de 
infração.
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A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
confirmação da sentença de primeira instância e julgar procedente o auto de 
infração.

Analisando os autos fica constatado que a empresa atua no ramo de 
prestação de serviços de revelação fotográfica, portanto sujeita ao ISSQN. Quanto à 
aquisição de produtos para revendas como se pode verificar as empresas 
remetentes destacam o ICMS/ST, portanto, há que se verificar se os referidos 
valores foram recolhidos pela empresa remetente, se tal fato for comprovado não há 
que se falar em cobrança do imposto. Em relação ao diferencial de alíquota existe a 
necessidade de se averiguar se os produtos e equipamentos são utilizados para a 
prestação de serviços, se ocorrido tal fato inexistente é a cobrança do diferencial de 
alíquota. Pelos fatos acima expostos entendo que merece acatamento a preliminar 
de nulidade do lançamento por imprecisão na determinação da matéria tributável, 
arguida pelo Presidente, uma vez que a autoridade fiscal não mostra com clareza se 
houve o ilícito denunciado.

Pelo exposto, acato a preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão na 
determinação da matéria tributável, arguida pelo Presidente, e julgo extinto o 
processo sem julgamento de mérito.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 17 dias do mês de junho de 2009

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


