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ACÓRDÃO Nº: 251/2009
PROCESSO: 2008/6640/500821
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7587
RECORRENTE: PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS – Substituição Tributária. Falta de Apuração e Recolhimento do 
Imposto de Mercadorias Constantes nas Notas Fiscais - Há que prevalecer a 
exigência tributária quando caracterizada a ilicitude praticada pelo contribuinte.

DECISÃO: O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais decidiu: no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente ao auto de infração nº 2008/002340 
e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de 
R$.7.396,43 (sete mil, trezentos e noventa e seis reais e quarenta e três centavos) e 
R$.8.902,05 (oito mil, novecentos e dois reais e cinco centavos), referentes os 
campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais acréscimos legais. O Sr. Gaspar 
Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram 
da sessão de julgamento os conselheiros Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel 
Spicker, Juscelino Carvalho de Brito e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 24 de junho de 2009, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. VOTO VENCEDOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: O contribuinte foi autuado em dois contextos: 

4.1. Recolher ao erário Estadual o ICMS no valor de R$. R$.7.396,43 (sete mil, 
trezentos e noventa e seis reais e quarenta e três centavos), referente a falta de 
apuração e recolhimento a menor do ICMS Substituição Tributária das notas fiscais 
relacionadas no levantamento fiscal, sendo que foi apurado e recolhido o imposto 
somente sobre algumas mercadorias, ambas registradas nos livros sem débito do 
imposto, relativo ao período de  01.01.2006 a 31.12.2006.

5.1. Recolher ao erário Estadual o ICMS no valor de R$.8.902,05 (oito mil, 
novecentos e dois reais e cinco centavos), referente a falta de apuração e 
recolhimento a menor do ICMS Substituição Tributária das notas fiscais relacionadas 
no levantamento fiscal, sendo que foi apurado e recolhido o imposto somente sobre 
algumas mercadorias, ambas registradas nos livros sem débito do imposto , relativo 
ao período de 01.01.2007 a 31.12.2007.
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Às folhas 115, os autores do procedimento lavram termo de aditamento 
corrigindo parte do campo 4.1, quanto ao descrito no histórico, relativo ao período de 
01/01/2006 a 31/12/2006.

Intimado por AR, o contribuinte apresentou impugnação alegando que ao 
examinar, por amostragem, as notas fiscais relacionadas pelo agente fiscal, 
constatou que envolvem saídas de graxa, fluido para freio e lâmpadas adquiridas 
com substituição tributária, sendo que todas as notas fiscais de aquisição ocorreram 
com substituição tributária, procedeu à emissão dos documentos fiscais de saídas 
sem qualquer destaque do ICMS, afim de não ocorrer duplicidade de recolhimento, 
pois o imposto já foi pago de forma antecipada, nos termos da legislação aplicável 
ao caso, portanto, não houve o recolhimento do ICMS de forma normal ou 
substituição tributária nas saídas porque os produtos relacionados já tiveram seu 
imposto pago nas entradas, e que a manutenção do presente auto de infração 
implicará em duplicidade de recolhimento para o Estado do Tocantins, fazendo 
juntada dos documentos de fls. 124/150.

Termo de aditamento de fls. 115 altera o contexto 4.1: Onde se Lê: relativo 
ao período de 01.01.2007 a 31.12.2007; Leia-se: relativo ao período de 01.01.2006 
a 31.12.2006.

A julgadora de primeira instância aduz que a impugnante não trouxe ao 
processo qualquer argumento ou fato que acarretasse sua modificação ou anulação. 
Conheceu da impugnação, negou-lhe provimento e julgou procedente o auto de 
infração nº 2008/002340, condenando o sujeito passivo ao pagamento do ICMS nos 
valores de R$.7.396,43 (sete mil, trezentos e noventa e seis reais e quarenta e três 
centavos), campo 4.11  e R$.8.902,05 (oito mil, novecentos e dois reais e cinco 
centavos), campo 5.11, mais acréscimos legais.

Intimado da sentença de primeira instância, por AR, o contribuinte apresentou 
recurso voluntário, com as mesmas alegações da impugnação, acrescentando que 
se necessário poderá fazer a juntada dos documentos que comprovam todos os 
fatos alegados, na forma de aditamento, tendo em vista o grande volume de 
documentos relacionados, pugnando pela improcedência do auto de infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, diz que se conclui ser o 
presente recurso mero exercício de jus esperniendo da recorrente, habilmente 
exercido, com fins meramente procrastinatórios, e que, todavia, insuficiente para 
ilidir a materialidade dos fatos contra si imputados na peça inicial.

Observa-se que o sujeito passivo não trouxe para os autos qualquer prova 
que pudesse ilidir o feito.
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Diante do exposto, no mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 
2008/002340, e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários 
nos valores de R$.7.396,43 (sete mil, trezentos e noventa e seis reais e quarenta e 
três centavos), campo 4.11 e R$.8.902,05 (oito mil, novecentos e dois reais e cinco 
centavos), campo 5.11, mais acréscimos legais.

É o voto.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 15 dias do mês de julho de 2008.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


