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ACÓRDÃO No 052/2016 
PROCESSO No: 2011/6640/500228 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/001028 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.243 
RECORRENTE: UMUARAMA AUTOMÓVEIS LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.034.310-0 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

 
 

EMENTA 
. 
 

ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSTO NÃO RETIDO PELO 
REMETENTE. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO ICMS 
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ATRIBUÍDA AO DESTINATÁRIO DAS 
MERCADORIAS – É procedente o auto de infração que exige o ICMS devido por 
substituição tributária do destinatário das mercadorias quando o mesmo não é retido 
e recolhido pelo remetente. 

 
ICMS. LEVANTAMENTO DO ICMS.- ST SAÍDAS DE MERCADORIAS 

SUJEITAS AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PROVA DE 
PAGAMENTO OU NÃO INCIDENCIA DE PARTE DO IMPOSTO RETIDO. 
PROCEDENCIA EM PARTE – É Procedente em Parte o auto de infração que exige 
ICMS substituição tributária, quando comprovado nos autos que o imposto retido foi 
parcialmente recolhido, ou que não há incidência da respectiva Substituição 
Tributária. 
 

RELATÓRIO 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
de infração nº 2011/001028, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 
referente ao recolhimento a menor do ICMS Substituição Tributária. 

 
Foram anexados aos autos levantamentos substituição tributária, notas 

fiscais e relatório de arrecadação (fls. 06/5.511). 
 

A autuada foi intimada do auto de infração por via postal (fls. 5.513), 
apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 
5.515/5.521): 

Que firmou Termo de Acordo de Regime Especial com o 
Estado do Tocantins, onde consta previsão expressa que a 
apuração e o recolhimento do ICMS-ST não seria realizado no 
Posto Fiscal, mas apurado e recolhido semelhantemente ao 
ICMS normal; que a impugnante procedeu em conformidade 
com o Termo de Acordo; que encontrou equívocos na planilha 
de demonstrativo do ICMS Substituição Tributária, tendo em 
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vista que as operações de aquisição de mercadorias de outras 
Unidades da Federação onde a alíquota interestadual é de 
12% não foram calculadas corretamente, pois o valor do ICMS, 
em vários casos, não corresponde a 12%; que no 
demonstrativo não consta a diferença a recolher e o 
levantamento está tecnicamente incorreto. Fez juntada da 
intimação e procurações (fls. 5.522/5.526). 

. 
O processo foi devolvido ao autor do procedimento (fls. 5.527) que lavrou 

termo de aditamento às fls. 5.531/5.536 fazendo juntada de intimações, 
levantamentos, documentos de arrecadação e guias nacionais de recolhimento (fls. 
5.537/6.575). 

 
O contribuinte foi intimado do termo de aditamento por via postal (fls. 

6.581), mas não se manifestou nos autos. 
 
O processo foi novamente encaminhado à Delegacia Regional Tributária 

sendo lavrado termo de aditamento às fls. 6.587/6.592, fazendo juntada dos 
levantamentos (fls. 6.593/6.680). 

 
O sujeito passivo foi intimado do aditivo por via postal (fls. 6.686), mas 

não se manifestou. 
 
Sobreveio a sentença proferida em primeira Instância, fls. 6688/6690 

onde a julgadora aduz que; 
 

A empresa alega que firmou TARE com o Estado do Tocantins 
para apurar e recolher o ICMS-ST decorrentes da entrada de 
mercadorias provenientes de outras Unidades da Federação. 
 
Tal fato não está sendo questionado e o autor do procedimento 
considerou tanto as Guias Nacionais de Recolhimentos de 
Tributos Estaduais quanto os Documentos de Arrecadação de 
Receitas Estaduais apresentados pela empresa quando da 
auditoria. 
 
No levantamento às fls. 6.593/6.680 as aquisições de 
mercadorias das Unidades da Federação cuja alíquota 
interestadual é de 12% foram calculadas corretamente, assim 
como ficaram demonstradas as diferenças relativas a cada 
documento fiscal que não teve o imposto recolhido ou que o 
recolhimento foi a menor do que o devido. 
 
Este novo levantamento foi anexado aos autos, juntamente 
com o termo aditivo retificador do auto de infração, do qual o 
contribuinte foi devidamente intimado, mas não se manifestou a 
respeito dos novos valores apurados. 
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Diante do exposto, julgou PROCEDENTE o auto de infração nº 
2011/001028, CONDENANDO a autuada ao pagamento dos créditos tributários: 

 
Campo 4.11 do termo de aditamento às fls. 6.588 - no valor de R$ 

42.062,56 (quarenta e dois mil, sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), 
com a penalidade do campo 4.15, mais acréscimos legais; 

 
Campo 5.11 do aditivo às fls. 6.590 - no valor de R$ 44.297,70 (quarenta e 

quatro mil, duzentos e noventa e sete reais e setenta centavos), com a penalidade do 
campo 5.15, mais acréscimos legais; 

 
Campo 6.11 do termo às fls. 6.591 - no valor de R$ 80.727,47 (oitenta mil, 

setecentos e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos), com a penalidade do 
campo 6.15, mais acréscimos legais e 

 
Campo 7.11 do aditamento às fls. 6.592 - no valor de R$ 59.783,50 

(cinquenta e nove mil, setecentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos), com a 
penalidade do campo 7.15, mais acréscimos legais. 

 
Intimado da decisão proferida em primeira instancia, foi apresentado 

recurso voluntário as fls.6698 á 6704, praticamente reiterando as alegações feitas 
anteriormente em sede de impugnação. Acrescentado que houve divergência entre o 
histórico e o Levantamento juntado ao Auto de Infração. E que o histórico do Auto de 
Infração refere-se a não recolhimento de imposto, enquanto que no levantamento, 
retrata-se a exigência de imposto recolhido à menor. 

 
 A Representação Fazendária, manifesta as fls.6705/6713, enfatizando 

que o Sujeito Passivo repisa os argumentos da peça impugnatória sem nenhum fato 
novo que mereça relevância. Primeiramente descarta a pretensão de preliminar 
arguida de nulidade por divergência entre histórico e Levantamento do Auto de 
Infração e tese de que o levantamento tecnicamente Incorreto e Erro na Planilha do 
demonstrativo. Enfatizando que o patrono do Sujeito passivo não observou o Termo 
de Aditamento onde foram corrigidos os contextos do Auto de Infração. 

 
No mérito reforça a tese de que não foi apresentada cópia do TARE, sendo 

que não foram apontados os equívocos cometidos nos levantamentos. Portanto não 
aduziu razoes nem carreou aos autos provas cabais capazes de ilidir a peça básica. 
Manifestando-se pela confirmação da decisão da sentença proferida pela Julgadora 
Singular.   

 
Em cumprimento à nova redação dada pela Lei nº 1.288/2011, em 

conformidade com o art. 5º-B, inciso IV, da Lei 1.288/2001, o processo foi remetido à 
Procuradoria Geral do Estado do Tocantins, foi emitido parecer pelo Procurador do 
Estado (fls.6714), onde adota a manifestação exposta pelo Representante 
Fazendário e determina o retorno dos autos à origem para providências legais. 
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Decidiu o conselho de Contribuintes e recursos fiscais em sessão plenária 
realizada aos onze dias de Setembro de 2015, através da resolução n. 012/2015 
fls678, converter o julgamento em diligencia para o Sujeito passivo apresentar um 
demonstrativo de mercadorias não sujeitas ao regime de Substituição Tributária que 
constam em notas fiscais relacionadas no levantamento fiscal, do ICMS- 
Substituição Tributária, em termo de aditamento, constando o numero, data, produto 
e valor. Bem como, de Nota Fiscal com o informativo da retenção do ICMS 
Substituição Tributária, apresentado a guia de recolhimento Nacional GNRE, pela 
empresa remetente, no prazo de 15 (quinze dias). 

.  
Foi feito pedido de prorrogação do prazo por mais 05 (cinco dias) as fls 

6.620. 
Em manifestação as fls 6.622 a 6624 o representante da Empresa 

apresentou manifestação com as seguintes alegações; 
 
Que ao examinar uma extensa gama de documentos produzidos pela 

autoridade autuante, se deparou com uma enorme e complexa dificuldade para uma 
análise justa e aprofundada da presente questão, que em nenhum momento foram 
pormenorizadas, sequer resumidas pelo autuante. Enfatizando que existem varias 
centenas de notas em que em que o lançamento exige ICS-ST de notas em que já 
foi feito o referido recolhimento do ICMS-ST, acrescido do relatório de recolhimento 
do ICMS (fornecido pelo fisco), código, 140, onde as datas de recolhimento divergem 
das datas aposta nos levantamentos e ainda, relatórios de recolhimentos que 
apresenta dados incompletos e confusos, notas fiscais que sequer forma emitidas 
para o ora manifestante, redundando num cenário claro de ampla defesa na sua 
verdadeira acepção. 

 
No caso em tela, para que o sujeito passivo possa exercer seu direito de 

defesa, caberá ao mesmo a árdua e complexa tarefa de pegar nota por nota e em 
cada uma delas lançar o produto por produto e após isso dizer ao fisco quais são os 
que estão sujeitos ao regime de substituição tributária e quais se submetem ao 
regime normal de tributação, invertendo assim as obrigações e produzindo 
dificuldade para ampla defesa. 

 
Diante deste cenário, reitera a extrema dificuldade de ampla defesa e do 

contraditório nos presentes autos e apresenta levantamento requerendo que sejam 
excluídos do Auto de Infração os valores de R$ 7.293,34; 21.227,28; 32.312,28 e 
32.212,28 referentes aos exercícios de 2009; 2008; 2007 e 2006, referente a 
mercadorias que seriam destinados ao consumo e que não seria objeto do ICM-ST. 
O valor de 2.234,55; 896,44 e 1.292,29 referentes ao exercício 2006 e 2007 
referentes a mercadorias que não eram sujeitos ao regime de Substituição 
Tributária. E finalmente o valor de 199,13 e 418,23 referente aos exercícios de 2007 
e 2008 em virtude de recolhimento constatado através do relatório de arrecadação.. 

 
É o relatório. 
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VOTO 
 

O auto de infração em análise refere-se ao ICMS substituição tributária 
nas remessas interestaduais de peças para veículos relativos aos exercícios de 
2006, 2007; 2008 e 2009. 

 
Os auditores fiscais indicaram nos campos 4.13 ;5.13; 6.13 e 7.13 do auto 

de infração que o sujeito passivo cometeu infração ao art. 44, inciso IX, da Lei 
1.287/2001. Este dispositivo tem a seguinte redação: 

 
Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável: 
 
IX – reter e recolher o imposto devido por substituição tributária, 
quando exigido pela legislação; 

 
Preliminarmente alega a recorrente que houve divergência entre o 

histórico e o Levantamento juntado ao Auto de Infração. E que o histórico do Auto de 
Infração refere-se a não recolhimento de imposto, enquanto que no levantamento, 
retrata-se a exigência de imposto recolhido à menor. 

 
Observa-se que a recorrente não se atentou ao termo de aditamento 

juntado as fls 6.687 dos autos , onde corrigiu o contexto do auto de infração. Assim 
sendo não há como prosperar o pedido de nulidade solicitado. 

 
Após memorial juntado aos autos fls. 6.622/6.624 o Patrono do Sujeito 

Passivo arguiu outra preliminar de cerceamento de defesa alegando que ao examinar 
uma extensa gama de documentos produzidos pela autoridade autuante, se deparou 
com uma enorme e complexa dificuldade para uma análise justa e aprofundada da 
presente questão, que em nenhum momento foram pormenorizadas, sequer 
resumidas pelo autuante dificultando assim, exercer seu direito de defesa. 

 
No mesmo prisma entendo ser descabida tal preliminar uma vez que o 

Sujeito passivo foi intimado de todos os atos do processo, inclusive manifestando se 
no recurso voluntário e na impugnação e também através da resolução n. 012/2015 a 
pedido do próprio Representante do Sujeito passivo o processo foi colocado em 
diligencia para saneamento. Sendo assim, entendo que não há que se falar em 
cerceamento de direito de defesa simplesmente por existir um volume extenso de 
notas fiscais a serem analisadas, pelo contrário o cerceamento se verificaria se tais 
notas fiscais não se encontrassem contidas no processo. 

 
Como bem observou a representação fazendária as fls. 6.707 “ O nobre 

causídico não aponta onde está o equívoco não demonstra onde consta o suposto 
erro ou a falha existente! Não traz qualquer demonstrativo para combater o 
levantamento fiscal apresentado. 

 
Por outro lado após Resolução , onde a pedido do Advogado do Sujeito 

passivo o processo foi convertido em diligencia se comprometendo a apresentar um 
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demonstrativo de mercadorias não sujeitas ao regime de Substituição Tributária que 
constam em notas fiscais relacionadas no levantamento fiscal, do ICMS- 
Substituição Tributária, em termo de aditamento, constando o numero, data, produto 
e valor. Bem como, de Nota Fiscal com o informativo da retenção do ICMS 
Substituição Tributária, apresentado a guia de recolhimento Nacional GNRE, pela 
empresa remetente , no prazo de 15 (quinze dias). 

 
A legislação de regência dispõe que é responsável tributário qualquer 

contribuinte deste Estado que receber ou adquirir mercadorias sujeitas ao regime de 
substituição tributária, provenientes de outros estados, quando o imposto ainda não 
foi recolhido. Esta condição está indicada no art. 13, inciso XII, da Lei nº 1.287, de 
28 de dezembro de 2001, nestes termos: 

 
Art.  13. São responsáveis por substituição em relação às operações 
subsequentes: 
(...) 
 
XII – qualquer contribuinte deste Estado que receber ou adquirir 
mercadorias de que trata o Anexo I, provenientes de outros estados 
ou do exterior, para fins de comercialização no território tocantinense, 
salvo quando o imposto já tiver sido recolhido na origem. 
 

Como se vê o Código Tributário do Estado do Tocantins – CTE, instituído 
pela Lei 1.287/2001, em seu art. 13, inciso XII, determina que são responsáveis pelo 
recolhimento do ICMS, em relação às mercadorias indicadas no seu Anexo I, 
qualquer contribuinte deste Estado que receber ou adquirir mercadorias sujeitas ao 
regime de substituição tributária, provenientes de outros estados, quando o imposto 
ainda não foi recolhido. 

 
Ademais, a ocorrência do fato gerador do imposto, na entrada de 

mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, está bem definida na 
inteligência do art. 14 do CTE, que assim determina: 

 
Seção V 

Da Substituição Tributária 
 

Subseção I 
Do Fato Gerador 

 
Art. 14. Além das hipóteses previstas no art. 20, em relação às 
mercadorias constantes do Anexo I a esta Lei, inclui-se, também, 
como fato gerador do imposto, para efeito de exigência do imposto 
por substituição tributária, a entrada de mercadoria ou bem no 
estabelecimento do adquirente ou em outro por ele indicado. 

 
A responsabilidade de recolher o ICMS-ST, por ocasião da entrada da 

mercadoria, somente é afastada quando outra normal legal assim o dispuser e, ao 
consultar a legislação tributária, não foi encontrado nenhum ato normativo 
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desobrigando a Recorrente de fazer o recolhimento do imposto devido por 
substituição tributária em relação às entradas de mercadorias originadas de outras 
unidades da federação. 

 
Pelas notas fiscais juntadas resta a constatação de que se trata de 

mercadorias sujeitas ao regime da substituição tributária adquiridas de outras 
unidades da federação sem a retenção e recolhimento do ICMS devido 
originariamente pelo remetente e sem qualquer comprovação do seu recolhimento 
pelo destinatário quando da entrada das mercadorias em território tocantinense. 
  

Constata-se, enfim, que o presente crédito tributário é legal e legítimo. A 
narrativa guarda perfeita correlação com as provas carreadas e com os dispositivos 
dados como infringidos. 
 

Oportunamente, foi elaborado Termo de Aditamento fls 6.588, por meio do 
qual foram alterados os históricos constantes dos Contextos 4.1; 5.1; 6.1e 7.1 bem 
como, os valores das Bases de Cálculo dos itens 4.8, 5.8 6.8 e 7.8e, 
concomitantemente, os Valores Originários dos itens 4.11, 5.11 6.11 e 7.11 do auto 
de infração.  

 
DEMONSTRATIVO DOS VALORES MODIFICADOS 

 
Item Valor autuado – R$ Valor modificado – R$ 

4.11-- Valor originário 41.950,56 42.062,56 
5.11 – Valor originário 41.549,99 44.297,70 
6.11 – Valor originário 72892,72 80.727,47 
7.11 – Valor originário 39.975,485 59.783,50 

 
A referida peça aditiva, ao teor do § 1o, do art. 36, da Lei 1.288/2001, 

ensejou abertura de prazo à autuada, a qual não se manifestou a respeito dos novos 
valores apresentados. 

 
Analisando os documentos acostado aos autos, tais como: notas fiscais e 

guias de recolhimento, constata-se que a recorrente deixou de recolher grande parte 
do ICMS-ST devido ao Estado do Tocantins, descumprindo com sua obrigação, 
conforme determina a legislação, conforme os ditames do art. 44, inciso IX, da Lei 
1.287/2001. 
 

Após o pedido de Diligencia conforme documentos apresentados as fls 
6.806 / 6.820, o Advogado do Sujeito Passivo apresenta um memorial onde 
preliminarmente pleiteia nulidade dos autos tendo em vista o cerceamento do direito 
de defesa que já foi largamente discutido acima e rejeitada . 
 

No mérito no tocante a substituição tributária, apresenta uma relação de 
notas fiscais requerendo que sejam excluídos do Auto do Infração os valores de R$ 
7.293,34; 21.227,28; 32.312,28 e 32.212,28 referentes aos exercícios de  2009; 
2008; 2007 e 2006, referente a mercadorias que seriam destinados ao consumo e 
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que não seria objeto do ICM-ST. O valor de 2.234,55; 896,44 e 1.292,29 referentes 
ao exercício 2006 e 2007 referentes a mercadorias que não eram sujeitos ao regime 
de Substituição Tributária. E finalmente o valor de 199,13 e 418,23 referente aos 
exercícios de 2007 e 2008 em virtude de recolhimento constatado através do 
relatório de arrecadação. 

 
Diante deste cenário, observa-se que razão assiste a recorrente quanto à 

alegação que existem notas fiscais relativas a produtos em que não se aplicam a 
substituição tributária, bem como uma série de notas que a substituição tributária já 
havia sido recolhida. E numa análise criteriosa entendo que deverão ser acatado 
parcialmente os argumentos da recorrente quanto às diferenças dos equívocos 
pontuais anteriormente cometidos, pedindo sua exclusão do lançamento tributário. 

 
No entanto com relação ao mesmo valor mensal de R$ 2.692,69 

recolhidos nos exercícios  de 2006; 2007 e parte de 2008 no montante de 32.312.28; 
32.312,28 e 13.463,45, entendo que não deva ser acatado tendo em vista que não 
trazem a indicação  das notas fiscais e ou a que documentos se referem. Não tem 
como identificar a procedência de tais valores, para que seja confrontado com o 
levantamento fiscal. 

 
Por conseguinte, diante da documentação apresentadas as fls 6.810/6820 

dos autos, parte dos campos 4.11, 5.11, 6.11,e  7.11 do auto de infração devem ser 
modificados, pelos elementos probatórios carreados aos autos, bem como em 
conformidade com a legislação tributária vigente e de acordo com entendimento já 
assentado por este venerando Conselho de Contribuintes. 

 
Portanto, a luz dos elementos fáticos e jurídicos acima delineados, voto 

pela reformada decisão de primeira instância que julgou: 
 
1. Procedente a reclamação tributária indicada no campo 4.11 

condenando o sujeito passivo ao pagamento da importância de R$ 
42.062,56(quarenta e dois mil, sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) 
para julgar procedente em parte e condenar o sujeito passivo ao pagamento da 
importância de R$ 37.941,40 (trinta e sete novecentos e quarenta e um reais e  
quarenta centavos) mais os acréscimos legais e absolver da importância de R$ 
4.121,06 (quatro mil cento e vinte e um reais e seis  centavos); 

 
2. Procedente a reclamação tributária indicada no campo 5.11 no valor de 

44.297,70 (quarenta e quatro mil, duzentos e noventa e sete reais e setenta 
centavos), para julgar procedente em parte e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento da importância de R$ 40.054,33 (quarenta mil reais cinquenta e quatro 
reais e trinta e três centavos), mais os acréscimos legais e absolver do valor de R$ 
4.243,37quatro mil duzentos e quarenta e três reais e trinta e sete  centavos); 

 
3. Procedente a reclamação tributária indicada no campo 6.11 no valor de 

R$ 80.727,47 (oitenta mil, setecentos e vinte e sete reais e quarenta e sete 
centavos) para julgar procedente em parte e condenar o sujeito passivo ao 
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pagamento da importância de R$ 70.489,39 (setenta mil quatrocentos e oitenta e 
nove reais e trinta e nove ), mais os acréscimos legais e absolver do valor de R$ 
10.238,08 (dez mil, duzentos e trinta e oito reais e oito centavos); 

 
4. Procedente a reclamação tributária indicada no campo 7.11 no valor de 

R$ 59.783,50 (cinquenta e nove mil, setecentos e oitenta e três reais e cinquenta 
centavos) para julgar procedente em parte e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento da importância de R$ 51.762,90 (cinquenta e um mil setecentos e 
sessenta e dois reais e noventa centavos), mais os acréscimos legais e absolver do 
valor de R$ 8.020,60 (oito mil e vinte reais e sessenta centavos); 

 
 
É como voto. 

 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por maioria, 
rejeitar a preliminar de nulidade por cerceamento ao direito de defesa, arguida pelo 
sujeito passivo. Votos divergentes dos conselheiros Guilherme Trindade Meira Costa 
e Paloma Arruda Ferreira Pincinato. No mérito, por unanimidade, conhecer do 
recurso e por maioria, dar-lhe provimento parcial para, reformando a decisão de 
primeira instância, julgar procedente em parte as reclamações tributárias constante 
do auto de infração de no 2011/001028 e condenar o sujeito passivo ao pagamento 
dos créditos tributários nos valores de R$ 37.941,40 (trinta e sete mil, novecentos e 
quarenta e um reais e quarenta centavos),R$ 40.054,33 (quarenta mil, cinquenta e 
quatro reais e trinta e três centavos), R$ 70.489,39 (setenta mil, quatrocentos e 
oitenta e nove reais e trinta e nove centavos) e R$ 51.762,90 (cinquenta e um mil, 
setecentos e sessenta e dois reais e noventa centavos), referente parte dos campos 
4.11 e 7.11, respectivamente, mais os acréscimos legais; e absolver o sujeito 
passivo da imputação que lhe faz nos valores de R$ 4.121,06 (quatro mil, cento e 
vinte e um reais e seis centavos), R$ 4.243,37 (quatro mil, duzentos e quarenta e 
três reais e trinta e sete centavos), R$ 10.238,08 (dez mil, duzentos e trinta e oito 
reais e oito centavos) e R$ 8.020,60 (oito mil, vinte reais e sessenta centavos), 
referente parte dos campos 4.11 a 7.11, respectivamente. Votos divergentes dos 
conselheiros Guilherme Trindade Meira Costa e Paloma Arruda Ferreira Pincinato. 
Os Senhores Adriano Guinzelli e Heverton Luiz de Siqueira Bueno fizeram 
sustentação oral pela Recorrente e Fazenda Pública, respectivamente. Participaram 
da sessão de julgamento os conselheiros José Wagner Pio de Santana, Guilherme 
Trindade Meira Costa, Rui José Diel, Felipe Falcão de Lima, João Alberto Barbosa 
Dias e Paloma Arruda Ferreira Pincinato. Presidiu a sessão de julgamento aos 
quatorze dias do mês de março de 2016, o conselheiro Suzano Lino Marques 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos trinta e um dias do mês de maio de 2016. 
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Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

José Wagner Pio de Santana 
Conselheiro relator 


