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ACÓRDÃO Nº: 87/2009
PROCESSO Nº: 2007/6860/500312
REEXAME NECESSÁRIO: 2521
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INTERESSADO: SUPER REAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS 
LTDA

EMENTA: ICMS SUBSTITUIÇÃO DE ENTRADA. OPERAÇÕES EXTERNAS -  A 
exigência tributária não deve ser confirmada quando apresentados documentos 
comprobatórios do pagamento do imposto reclamado.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira 
instância, na parte que absolveu o sujeito passivo do valor de R$. 13.708,98 
(treze mil, setecentos e oito reais e noventa e oito centavos), referente o campo 
4.11. 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 11 de março de 2009, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher o ICMS na importância de 
R$. 14.102,22 (quatorze mil, cento e dois reais e vinte e dois centavos), referente 
a parcela do imposto devido por substituição tributária sobre mercadorias 
adquiridas por intermédio das notas fiscais constantes do levantamento 
substituição tributária, relativa ao exercício de 2005.

Intimada por via direta, apresentou impugnação, não argüiu preliminar, e no 
mérito argumentou que as transações comerciais que realiza, estão sendo 
efetuadas dentro do Estado do Tocantins e são produtos que tem o imposto retido 
no ato da compra, e que o estado dispõe de mecanismos capazes de detectar o 
referido pagamento do imposto, uma vez que o produto passa pela barreira ao 
entrar neste estado, e que suas notas fiscais são carimbadas e liberadas após 
conferência pelo fisco estadual, requerendo a anulação do auto de infração.

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou procedente.

Mesmo não sendo intimado da sentença de primeira instância, o 
contribuinte compareceu aos autos, apresentando o recurso voluntário, fazendo 
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juntada de cópias dos comprovantes de pagamento, solicitando para que fosse 
consultado o sistema, argumentando que somente após a fiscalização é que as 
empresas fornecedoras apresentaram as guias com os respectivos comprovantes 
de recolhimento, requerendo para que fosse julgado improcedente ao AI.

A REFAZ, em sua manifestação, aduziu que o julgador de primeira 
instância não considerou as provas apresentadas, recomendando a nulidade da 
sentença, para que outra fosse lavrada.

Conforme Resolução nº 034/2008, o Conselho de Contribuintes assim 
decidiu:

“Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, em sessão 
plenária no dia 20 de fevereiro de 2008 por unanimidade, acatar a preliminar 
de nulidade da sentença por falta de apreciação das provas trazidas pela 
Recorrente, argüida pela REFAZ, devendo outra ser prolatada na forma 
legal. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel 
Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel e Raimundo 
Nonato Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do dia 20 de fevereiro de 
2008, o conselheiro Mário Coelho Parente”. (grifo nosso).

Em nova sentença do mesmo julgador, este relatou que a autuada foi 
intimada regularmente do auto de infração com ciência pessoal e direta, 
comparecendo ao processo tempestivamente.

Que a autuada fez prova só em parte do pagamento do imposto lançado, e 
que apenas apresentou cópias dos DAREs, mas não demonstrou materialmente, 
através de memorial descritivo claro e preciso, qual o nexo causal, em relação 
com os documentos demonstrativos fiscais da acusação, submetendo indevida, 
irregular e ilegitimamente o juízo a quo ao ônus de apurar o nexo causal e 
memorial de cálculo descritivo dos valores extintivos em parte da inicial, inclusive 
de provas novas, não submetidas ao juízo a quo. 

Que neste sentido a Resolução nº 34/2008, além de ignorar o fato e direito 
acerca das novas provas, retificou o procedimento indevido, irregular e ilegal, da 
recorrente, em não comprovar o nexo causal dos DAREs em memoriais 
descritivos dos valores extintivos da inicial, e ignorando também o poder-dever do 
COCRE em buscar a verdade real e, enfim, em homenagem a celeridade, 
informalidade e economia processual, evitar repetições indevidas de novos atos 
processuais, pois quem pode anular sentença tem o poder-dever também de 
saneá-las na parte viciada, antes de simplesmente anulá-las, por meio de votos e 
acórdão e não resoluções sintéticas, onde se esclareça a verdade dos fatos.
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Decretou a revelia do contribuinte, sob a alegação de que não houve a 
defesa técnica legalmente correta e completa, em face da ausência de memorial 
descritivo de cálculo feito pela defesa, enfrentando e confrontando o 
demonstrativo e os documentos fiscais arrolados que embasam a acusação, visto 
que a defesa não apresentou nos autos, até a presente data, como é seu dever 
legal, o nexo causal entre os documentos (DAREs) e os valores apontados em 
levantamento/demonstrativo pericial sob ônus e encargo da defesa (e não da 
fazenda ou do juízo), o que permanece autorizando a presunção pelo juízo a quo 
da veracidade fática em parte da acusação inicial.

Mas com provas somente em parte, sem que a defesa prove, demonstre o 
nexo causal, material entre os DAREs e a extinção no todo ou em parte da 
autuação fiscal, com a ausência do nexo causalidade buscado e suprimido 
somente pelo juízo a quo, julgou procedente em parte, condenando o sujeito 
passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$. 393,24 (trezentos e 
noventa e três reais e vinte quatro centavos), absolvendo no valor de R$. 
13.708,98 (treze mil, setecentos e oito reais e noventa e oito centavos).

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou pela 
confirmação da sentença.

Intimado via Ar, o contribuinte não se manifestou sobre a sentença de 
primeira instância e parecer da REFAZ.

Em despacho de fls. 107, do Chefe do CAT, que considerando que o 
processo alcançou seus objetivos em relação ao valor condenado, determinou o 
prosseguimento do feito tão somente em relação a parte absolvida no valor de 
R$. 13.708,98.

Do exposto, em razão de que estava em julgamento somente a parte 
absolvida, voto, no mérito, em reexame necessário, para confirmando a decisão 
de primeira instância, na parte que absolveu o sujeito no valor de R$. 13.708,98 
(treze mil, setecentos e oito reais e noventa e oito centavos).

É o voto.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
29 dias do mês de abril de 2008.

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


