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ACÓRDÃO Nº:357/2009
PROCESSO Nº: 2008/6040/502511
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.457
RECORRENTE: FORTE MIL COM. DE PROD. AUTOMOTIVOS LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS Substituição Tributária Não Recolhido pelo Remetente. 
Comprovado o Recolhimento de Parte do Tributo Reclamado. Parcelamento do 
Valor Devido – Não há que prevalecer na totalidade a exigência tributária quando 
comprovadamente parte do valor exigido encontra-se recolhido. Suspende-se a 
exigibilidade pelo parcelamento do saldo remanescente. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração de nº. 
2008/001560 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 6.645,63 (seis mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três 
centavos), e suspenso sua exigibilidade pelo parcelamento; e improcedente o 
valor de R$ 3.130,40 (três mil, cento e trinta reais e quarenta centavos). O Sr. 
Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Elena 
Peres Pimentel, Rubens Marcelo Sardinha e Raimundo Nonato Carneiro. Presidiu a 
sessão de julgamento do dia 09 de junho de 2009, o conselheiro Mário Coelho 
Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
9.776,03 (Nove mil, setecentos e setenta e seis reais e três centavos), referente a 
parcela do imposto devido por substituição tributária sobre mercadorias adquiridas 
por intermédio das notas fiscais constantes do levantamento substituição tributária, 
relativo ao exercício de 2005.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação intempestiva onde relaciona 
diversas notas fiscais relacionadas pelo auditor, apresentando DARE que comprova 
seu pagamento.

A julgadora de primeira instância não conhece da impugnação e pela revelia 
julga o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao pagamento 
dos créditos tributários conforme exigidos na inicial, mais acréscimos legais.
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Devidamente intimado da sentença de primeira instância, o contribuinte 
compareceu aos autos com recurso voluntário tempestivo a este conselho, 
alegando, em síntese, que o VA das notas fiscais 259 e 412 levantado pelo auditor 
foi de 65,59% o que vai contra o Decreto 1.615 de 2002, em seu artigo 3º, que altera 
o item 14.04 do anexo XI do Decreto 462, que diz que o VA para lubrificantes nas 
operações interestaduais é de 56,63%. Relaciona diversas notas fiscais que diz 
estarem quitadas conforme DARE, em anexo, e que nas notas fiscais 12154 e 
12969 não existe a substituição tributaria devido aos produtos adquiridos serem de 
tributação normal pela legislação do ICMS do Estado do Tocantins; que na nf 
301837 está sendo cobrada a substituição tributária sobre todos os produtos 
destacados na referida nota fiscal, mas conforme o Decreto 462/97, o item silicone 
não é produto com substituição tributária. Portanto, refazendo os cálculos diz que o 
valor real do débito da empresa é de R$ 6.645,63 e que se o auto de infração for 
cobrado na íntegra estará ocorrendo a cobrança indevida e ocasionando a 
bitributação. Pede a reforma da sentença de primeira instância.

Às folhas 134, o contribuinte apresenta termo de acordo de parcelamento de 
crédito tributário.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
procedência parcial do auto de infração.

Analisado e discutido o presente processo que trata de cobrança de ICMS 
substituição tributária. Como se percebe nos autos o contribuinte junta guias de 
recolhimento de parte do imposto reclamado, por outro lado, em planilha 
apresentada pelo próprio contribuinte, existe a confissão do mesmo que parte do 
tributo é devido, tanto que posteriormente são juntados aos autos o pedido de 
parcelamento do referido valor.

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento parcial 
para, reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto 
de infração de nº. 2008/001560 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário no valor de R$ 6.645,63 (seis mil, seiscentos e quarenta e cinco 
reais e sessenta e três centavos), e suspenso sua exigibilidade pelo 
parcelamento; e improcedente o valor de R$ 3.130,40 (três mil, cento e trinta reais 
e quarenta centavos).  
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 28 dias do mês de julho de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


