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ACÓRDÃO Nº:201/2009
PROCESSO N.º: 2008/6040/501654
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.469
RECORRENTE: HIDROLUZ MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA. ICMS Substituição Tributária. Imposto Recolhido pelo Remente – O 
imposto deve ser exigido do destinatário (responsável solidário), somente quando 
não recolhido ou não retido pelo remetente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, reformando a decisão 
de primeira instância, julgar improcedente o valor de R$963,47 (novecentos e 
sessenta e três reais e quarenta e sete centavos), referente o campo 7.11. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, 
Rubens Marcelo Sardinha, Fabíola Macedo de Brito e João Gabriel Spicker. Presidiu 
a sessão de julgamento do dia 29 de abril de 2009, o conselheiro Mário Coelho 
Parente.

CONS. AUTORA DO VOTO: Elena Peres Pimentel.

VOTO: A empresa foi autuada no valor total de R$ 4.380,86 (quatro mil, trezentos e 
oitenta reais e oitenta e seis centavos), referente à falta de recolhimento do ICMS 
normal, diferencial de alíquota e substituição tributária e omissão de saídas de 
mercadorias tributadas, no exercício de 2004. 

A autuada foi intimada, por ciência direta, para apresentar impugnação ou 
pagar o crédito tributário reclamado, não comparecendo ao processo, incorrendo em 
revelia. 

O processo foi devolvido ao autuante que lavrou termo de aditamento às fls 
06/07, retificando as infrações tipificadas nos campos 4.13, 6.13 e 7.13 do auto e 
base de cálculo, percentual de multas, código e penalidades descritos nos campos 
7.8, 7.10, 7.14 e 7.15 do auto.

O contribuinte foi intimado do termo de aditamento, por via postal, mas não se 
manifestou nos autos.

A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração nº 
2008/001041 procedente, condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários nos valores de R$ 2,12, campo 4.11, R$ 34,16, campo 5.11, R$ 1.733,17, 
campo 6.11, e R$ 2.611,41, campo 7.11, com a penalidade informada no campo 
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7.15, do termo de aditamento às fls. 97, todos os valores deverão ser acrescidos das 
cominações legais. 

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este conselho, manifestando para comprovar 
recolhimentos parciais ou parcelamentos dos débitos a seguir: o valor de R$ 2,12 do 
campo 4.11, R$ 34,16 do campo 5.11, R$ 1.733,17 campo 6.11 e R$ 1.647,94, parte 
do campo 7.11, encontram-se parcelados conforme demonstrativo anexo ao 
processo, e R$ 963,47 parte do campo 7.11 encontra-se devidamente recolhido, 
pelos fabricantes, conforme GNR’s fls. 118/120, Termo de Acordo de Parcelamento 
de Crédito Tributário, fls. 121 e 125 e demonstrativos de débitos fiscais, fls. 122,123 
e 126, requer a nulidade do lançamento, uma vez que já estão regularizados em sua 
totalidade.

O chefe do CAT, através do Despacho nº 001/2008, encaminhou para 
julgamento tão somente em relação ao valor recorrido na importância de R$ 963,47, 
parte do campo 7.1.

A REFAZ recomendou a confirmação da decisão prolatada em primeira 
instância e a procedência do auto de infração. 

Em análise aos autos, verifica-se que a recorrente comprovou o recolhimento 
do valor de R$ 963,47 pelos fabricantes (fls. 117/124) e o restante de R$ 1.647,94, 
encontra-se parcelado junto a Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins, 
conforme demonstrativo fls. 126, portanto, improcedente o valor de parte da 
autuação.

Face ao exposto, no mérito, conheço do recurso dou-lhe provimento para 
modificar a decisão de primeira instância, e julgar improcedente o valor de R$ 
963,47 (novecentos e sessenta e três reais e quarenta e sete centavos), referente 
parte do campo 7.11.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 17 dias do mês de junho de 2009.

Presidente

Cons. Autora do Voto

Representação Fazendária


