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ACÓRDÃO Nº: 219/2008
PROCESSO Nº : 2007/6860/500526          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7038
RECORRENTE: GURUMAQUINAS GURUPI MAQ AGRICOLAS LTDA. 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS. Substituição tributária. Reclamação tributária proveniente de 
aquisição interestadual de mercadorias sujeitas à substituição tributária. 
Destinatário responsável solidário. Comprovação de parte do recolhimento. 
Lançamento procedente em parte.  

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 nº 2007/001101 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário no valor de R$18.934,88 (dezoito mil, novecentos e trinta e quatro reais 
e oitenta e oito centavos), mais acréscimos legais; e improcedente o valor de 
R$566,32 (quinhentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos), referente o 
campo 4.11. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Juscelino 
Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, Fabíola Macedo de Brito e João Gabriel 
Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 02 de abril de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS, na importância de 
R$19.501,20 (dezenove mil, quinhentos e um reais e vinte centavos), referente a 
parcela de imposto devido por substituição tributária, sobre mercadorias 
adquiridas por intermédio das notas fiscais relacionadas no levantamento 
substituição tributária, relativo ao período de 01.01 à 31.12.2005.

O contribuinte apresenta impugnação, onde diz que o auto de infração 
versa sobre parcela de ICMS devido por substituição tributária, relativo ao ano de 
2005. Que sobre substituição tributária, fala acerca da responsabilidade tributária 
descrita no art. 128 do CTN, o qual a lei pode atribuir de modo expresso a
responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato 
gerador do imposto. Excluindo do contribuinte a responsabilidade e atribuindo a 
este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. 
Quer a autuante que a empresa recolha o imposto de forma antecipada, ou seja, 
por ocasião da entrada das mercadorias em território tocantinenses, por força do 
Protocolo ICMS nº 36/2004, do qual o Tocantins é signatário. Que esse



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 3 AI 2007/001101

instrumento é um equívoco cometido pelos legisladores tributários, pois o imposto 
ocorre na circulação das mercadorias. Que o legislador não é livre para moldar os 
impostos à sua vontade. Que o instituto da substituição tributário subdivide-se em, 
substituição tributária para trás e para frente. Discorre sobre o direito ao crédito do 
imposto sobre mercadorias, também sobre a inconstitucionalidade da substituição 
tributária. Requer ao final o cancelamento e arquivamento do auto de infração.   

Sentença foi lavrada, onde diz que a demanda decorre de falta de 
recolhimento do ICMS/ST. Que a inconstitucionalidade do instituto da substituição 
tributária e a violação aos princípios constitucionais, questionado pela 
impugnante, não cabe aqui ser discutido, por ser matéria estranha à lide posto 
que a autuante não pretende que a empresa recolha o ICMS-ST de forma 
antecipada por ocasião da entrada das mercadorias. Que não ocorreu o 
recolhimento do tributo devido na entrada dos produtos no estabelecimento. Das 
guias de recolhimento juntadas, foram consideradas, totalizando a importância de 
R$566,32, restando ainda a importância de R$18.934,88. Conclui, julgando 
procedente em parte o auto de infração.   

O contribuinte recorre da sentença prolatada em primeiro grau, onde repete 
os argumentos da sua impugnação.   

A Representação Fazendária, manifesta pela manutenção da decisão 
prolatada em primeira instância, pela procedência em parte do auto de infração.

O instituto da substituição tributária apesar das idas e vindas, até o 
presente momento nenhuma decisão do Supremo Tribunal Federal, foi de 
inconstitucionalidade, portanto continua em pleno vigor tal dispositivo.

O Protocolo ICMS nº 36/2004 inclui no rol das mercadorias sujeitas ao 
regime de substituição tributária, a partir de 01.01.2005, as peças, componentes, 
acessórios e demais produtos para utilização em veículos ou produto 
autopropulsado.

Das guias juntadas aos autos, foram consideradas pela Julgadora de 
Primeira Instância, o que acredito que estejam corretas e face a isso entendo que 
deve ser mantida.

Entendo correto o procedimento efetuado pelo agente do fisco, e que é 
eficaz parcialmente a exigência do crédito tributário constituído pela Fazenda 
Pública, visto que as alegações da recursante não são suficientes para refutar o 
ilícito fiscal.
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De todo exposto e com fulcro na legislação acima citada, no mérito,  
conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial para, reformando a decisão de 
primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração nº 2007/001101 
e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de 
R$18.934,88 (dezoito mil, novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito 
centavos), mais acréscimos legais; e improcedente o valor de R$566,32 
(quinhentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos), referente o campo 
4.11.

É o voto. 

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

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


