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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 106/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 7971
PROCESSO No: 2010/6640/500006
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/000009
RECORRENTE: TREVO AUTO PEÇAS LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.003.183-4
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA

ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. AUDITORIA. OPERAÇÕES 
INTERESTADUAIS. PARCIALMENTE PROCEDENTE. PROVA DOCUMENTAL.
RECURSO VOLUNTÁRIO E DE OFÍCIO. PROCESSUAL. REMETENTE NÃO 
INSCRITO NESTE ESTADO. PREVISÃO LEGAL. ART. 13, III, “A”, XII, ART. 44, VIII, 
IX, TODOS, DA LEI 1.287/2001 – É legítima a ação fiscal que exige ICMS -
Substituição Tributária decorrente de operações de entrada de mercadorias sujeitas 
a esse regime, se o remetente não inscrito como substituto tributário neste Estado,
não efetuar o recolhimento do imposto no momento da saída dos produtos de seu 
estabelecimento. MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA 
ESTADUAL PARCIALMENTE ACOLHIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO E DE OFÍCIO
PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso voluntário e de recurso de ofício, em virtude da 
sentença da primeira instância administrativa, de páginas 187 a 190, que julgou 
parcialmente procedente o auto de infração no 2010/000009.

Contra Trevo Auto Peças Ltda. foi lavrado, em 07/01/2010, o referido auto 
de infração, de páginas 2 e 3, para constituição, a favor da Fazenda Pública 
Estadual, do crédito tributário, no valor de R$9.153,39, (nove mil e cento e cinquenta 
e três reais e trinta e nove centavos), composto pelos valores de R$2.537,44, 
R$1.403,78, R$3.286,50 e R$1.925,67, correspondentes aos exercícios de 2005, 
2007, 2008 e 2009, respectivamente.

A peça fiscal consigna que o contribuinte deixou de efetuar a retenção e o 
recolhimento do ICMS – Substituição Tributária incidente sobre aquisição de 



2

mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, invocando a previsão dos 
incisos VIII e IX, do artigo 44, combinado com o artigo 46, ambos, da Lei 1.287/2001, 
e alterações.

Insatisfeita, a autuada, tempestivamente, apresentou petição, de páginas 
80 a 86, impugnando o lançamento do crédito tributário, de páginas 2 e 3, com a 
alegação de que o auditor fiscal desconsiderou os pagamentos da substituição 
tributária efetuados pela autuada nas entradas das referidas notas fiscais, 
relacionando apenas os créditos destacados nos respectivos documentos.

Acrescenta ainda, que o levantamento não demonstra a base utilizada 
pela autoridade tributária, cujo cálculo não está nitidamente demonstrado. Faz 
juntada dos comprovantes dos recolhimentos por ela efetuados durante o período 
analisado.

Por fim, requer o acolhimento de sua impugnação, por meio da qual pede 
a improcedência da ação fiscal por entender que o auto impugnado não apresenta a 
verdade material para a cobrança de um tributo que não é devido.

A julgadora monocrática, por meio da sentença administrativa, de páginas 
187 a 190, julgou parcialmente procedente o lançamento do crédito tributário. 

Entendeu que o autor do procedimento não considerou alguns 
pagamentos efetuados pelo sujeito passivo, bem como relacionou em seu 
levantamento notas fiscais de devolução de mercadorias e de simples remessa.

A recorrente foi notificada da decisão singular, em 18-5-2011, por via 
postal, mediante aviso de recebimento, AR, de páginas 196.

Não satisfeita, tempestivamente, protocolou recurso voluntário à sentença 
de primeira instância, por meio do qual reprisa argumentos vertidos na impugnação, 
alegando que o levantamento apresenta erros e vícios que invalidam o auto de 
infração causando cerceamento ao direito de defesa.

Ao final, demonstra sua inconformidade com a ação fiscal e requer a 
improcedência do auto de infração no 2010/000009, constante do processo número 
2010/6640/500006.

O representante da Fazenda Pública Estadual, nos termos do parágrafo 
único, do artigo 50, da Lei 1.288/2001, manifestou-se pela reforma da decisão 
singular na parte condenatória e absolutória do contexto 6.

É, em síntese, o relatório.

VOTO

O recurso voluntário, interposto dentro do prazo previsto no item 4, da 
alínea “d”, do inciso III, do artigo 26, da Lei 1.288/2001, preenche os requisitos para 
a admissibilidade, nos termos do artigo 20 e do inciso I, do artigo 50, do mesmo 
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diploma legal. Igualmente, o recurso de ofício atende os requisitos postulados na 
alínea “f”, do inciso IV, do artigo 56, e do parágrafo único do artigo 58, da Lei 
1.288/2001.

Deles, portanto, tomo conhecimento.

No caso em questão, a controvérsia se restringe à falta de retenção e 
recolhimento de ICMS – ST incidente sobre operações de aquisição de mercadorias 
sujeitas a esse regime.

A sentenciante sem sua decisão consignou que: “Diante do exposto, 
conheço da impugnação apresentada, concedo-lhe provimento parcial e julgo 
PROCEDENTE EM PARTE o auto de infração no 2010/000009 ...”.

A notificação da sentença foi efetuada em 18/05/2011, por via postal, 
mediante aviso de recebimento, de páginas 196, nos termos do inciso I, do artigo 22, 
da Lei 1.288/2001.

Com o recurso voluntário, o sujeito passivo repisa os argumentos de que 
o auto de infração está eivado de erros materiais e que não é plausível exigir tributo
sem hipótese de incidência definida em lei, e cujo cálculo não esteja nitidamente 
demonstrado.

Compulsando os autos e consultando a legislação que rege essa matéria
fica evidente que as mercadorias descritas nos documentos fiscais de aquisição se 
submetem ao regime de substituição tributária sem sombra de dúvidas.

A própria razão social da autuada já identifica que se trata de 
estabelecimento conhecido no ramo de autopeças, cuja exigência de antecipação
tributária está prevista na legislação pertinente.

É fato notório e indiscutível que o Estado do Tocantins é signatário do 
Protocolo ICMS 36/04, publicado no DOU de 07/10/2004, que dispõe sobre a 
substituição tributária nas operações com peças, componentes e acessórios, para 
autopropulsados e outros fins. Logo, não há fundamento a arguição de exigência de 
imposto sem incidência definida em lei.

Por outro lado, a Lei 1.287/2001, assim dispõe sobre a matéria:

Art. 13. São responsáveis por substituição em relação às operações 
subseqüentes:
...............................................................................................................

III – o revendedor local, em relação:

a) às mercadorias constantes do Anexo I, adquiridas em outro 
Estado, nos casos em que o remetente não seja substituto tributário 
deste Estado;
...............................................................................................................
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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.

Com efeito, fica atribuída ao adquirente a condição de substituto tributário 
e a responsabilidade pelo pagamento do imposto devido pelas operações 
destinadas a este Estado de mercadorias constantes do Anexo I, da precitada lei, 
por contribuintes localizados em outras unidades da federação que não sejam 
inscritos como substitutos tributários no cadastro de contribuintes da Secretaria da 
Fazenda do Estado do Tocantins.

Ademais, as cópias dos documentos fiscais relacionados nas planilhas de 
cálculo do ICMS – Substituição Tributária demonstram que os emitentes não são
inscritos nesse Estado como substituto tributário.

Logo, o pagamento do imposto de responsabilidade por substituição 
tributária deveria ter sido efetuado por ocasião da saída das mercadorias dos 
respectivos remetentes e uma cópia do comprovante de recolhimento, efetuado por 
meio de Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais, GNRE, seguir o seu
transporte e permanecer anexa ao documento fiscal em poder do destinatário, o que 
não se realizou.

E, nesse diapasão, a constituição do crédito tributário foi realizada com 
fundamento no disposto nos incisos VIII e IX, do artigo 44, da Lei 1.287/2001, que 
assim proclama:

Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável:
...............................................................................................................

VIII – recolher nos prazos legais o imposto apurado, inclusive o 
exigido por antecipação;

IX – reter e recolher o imposto devido por substituição tributária, 
quando exigido pela legislação;

Afastada a hipótese de exigência de tributo sem definição legal, em parte
assiste razão à recorrente quando alega a existência de erro material na elaboração 
do procedimento fiscal.

De fato, relativamente aos exercícios de 2005, 2008 e 2009, restou 
comprovado que o autuante incluiu, indevidamente, nas planilhas de cálculo do 
imposto diversos documentos fiscais dos quais não havia nenhuma exigência a ser 
feita. Dentre eles, merecem destaque: documento com imposto nele destacado, ou 
recolhido pelo remetente, documento de devolução de mercadorias, de retorno, de 
simples remessa, entre outros.

Entretanto, os referidos documentos fiscais foram expurgados dos 
cálculos e novos valores encontrados, corrigindo, assim, o valor da exigência 
tributária, conforme claramente demonstrado nas planilhas de páginas 228 a 232.
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Quanto ao exercício de 2007, não foi constatada a ocorrência de erros.

Diante desses fatos, considero insuficientes as alegações apresentadas
pela recorrente para tornar integralmente improcedente o questionado lançamento 
fiscal.

Nestes termos, mediante as razões expostas, concedo provimento parcial 
aos recursos voluntário e oficial para reformar a sentença singular e condenar o 
sujeito passivo ao pagamento parcial do crédito tributário constituído por meio do 
auto de infração no 2010/000009, de páginas 2 e 3, do processo.

É como voto.

DECISÃO

Decidiu, 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 2010/000009 e condenar o sujeito passivo 
ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$1.453,99 (mil e quatrocentos 
e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos), R$1.403,78 (mil e quatrocentos 
e três reais e setenta e oito centavos), R$803,48 (oitocentos e três reais e quarenta 
e oito centavos) e R$205,64 (duzentos e cinco reais e sessenta e quatro centavos), 
referentes aos campos 4.11 a 7.11, respectivamente, mais acréscimos legais; e 
absolver nos valores de R$1.083,45 (mil e oitenta e três reais e quarenta e cinco 
centavos), R$2.483,02 (dois mil e quatrocentos e oitenta e três reais e dois 
centavos) e R$1.720,03 (mil e setecentos e vinte reais e três centavos), referentes 
aos campos 4.11, 6.11 e 7.11, respectivamente. O Sr. Rui José Diel fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Deides Ferreira Lopes, Luiz Carlos da Silva Leal, Fernanda Teixeira Halum e João 
Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento aos 02 dias do mês de agosto de 
2011, o conselheiro Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, Palmas, TO, aos 26 dias do mês de agosto de 2011.

Edson Luiz Lamounier,
Presidente.

Deides Ferreira Lopes,
Conselheiro relator.


