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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 135/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 7.995
PROCESSO No: 2011/6010/500185
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/000399
RECORRENTE: TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.032.787-3
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO 
IMPOSTO PELO REMETENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – Responde
solidariamente pelo pagamento do imposto o destinatário das mercadorias sujeitas 
ao regime de substituição tributária.

ICMS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. 
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO DAS SAÍDAS 
– A falta de registro de operações de saídas de mercadorias sujeitas ao regime de 
ICMS substituição tributária incide em multa formal.

RELATÓRIO

A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS – Substituição 
Tributária (ST) no valor de R$ 2.235,03 (dois mil, duzentos e trinta e cinco reais e 
três centavos), sobre mercadorias adquiridas por intermédio das notas fiscais 
constantes do levantamento do ICMS/ST relativo ao exercício de 2009. Também foi 
autuado em multa formal no valor de R$ 3.647,88 (três mil seiscentos e quarenta e 
sete reais e oitenta e oito centavos), pela omissão de saídas de mercadorias sujeitas 
ao regime de substituição tributária relativo ao exercício de 2009, apurado por meio 
do levantamento da conta mercadorias conclusão fiscal.

Intimada, a autuada apresentou impugnação tempestiva.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
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pagamento dos créditos tributários conforme exigidos na inicial acrescidos das 
cominações legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o sujeito passivo 
apresentou recurso voluntário tempestivo, não arguiu preliminar. No mérito, em 
relação ao campo 4, diz que os valores das diferenças encontradas pelo auditor 
foram os valores retidos pelo remetente na própria nota fiscal e alega também que 
está anexando as guias que comprovam o recolhimento do imposto.

Quanto ao campo 5, diz que não houve omissão de saídas de 
mercadorias pois o auditor cometeu um erro, uma vez que a Portaria SEFAZ-TO 
1.799/2002 que dispõe sobre arbitramento de lucro bruto diz em seu art. 9o que os 
percentuais a que se refere tal portaria não se aplicam aos produtos sujeitos ao 
regime de substituição tributária.

Ao final pede pela improcedência do auto de infração.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 
manutenção da sentença de primeira instância que julgou procedente o auto de 
infração.

VOTO

Visto, analisado e discutido o presente processo que exige ICMS/ST 
sobre mercadorias adquiridas de outras unidades da federação e multa formal pelo 
não registro de saídas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária.

Quanto à exigência de ICMS substituição tributária, entendo estar correta 
a exigência do imposto por parte da Fazenda Pública, uma vez que o mesmo não foi 
retido e tampouco recolhido pelo remetente, ficando desta forma como responsável 
solidário pelo recolhimento do imposto o destinatário das mercadorias, conforme 
preceitua a Lei 1.287/2001 em seu artigo 13, inciso XII, conforme se vê a seguir:

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

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.

Em seu recurso o sujeito passivo apresenta diversas GNRE’s, alegando 
que as mesmas se referem ao imposto ora exigido, porém, ao analisar as referidas 
guias e o levantamento do ICMS substituição tributária, fica claro que os valores das 
mesmas encontram-se escriturados e deduzidos do levantamento, portanto, sem 
fundamento as alegações do contribuinte.
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No tocante à multa formal, resta claro que houve descumprimento de uma 
obrigação acessória, por parte do sujeito passivo quando deixou de registrar a saída 
de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, pois o mesmo não 
atingiu o índice do valor adicionado arbitrado, fato este que por si só demonstra a
omissão de registro de saídas.

A Lei 1.287/2001 em seu artigo 44, inciso II, impõe a todo o contribuinte 
registrar suas operações, qualquer que seja a situação tributária, a saber:

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

II – escriturar nos livros próprios, com fidedignidade e nos prazos 
legais, as operações ou prestações que realizar, ainda que 
contribuinte substituto ou substituído;

De todo o exposto, entendo que o presente auto de infração deve ser 
julgado procedente em sua totalidade.

É como voto.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração no 2011/000399 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 
2.235,03 (dois mil, duzentos e trinta e cinco reais e três centavos) e R$ 3.647,88 
(três mil, seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos), referentes aos 
campos 4.11 e 5.11, respectivamente, mais acréscimos legais. O Representante 
Fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel 
Spicker, Deides Ferreira Lopes, Luiz Carlos da Silva Leal e Fernanda Teixeira 
Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 04 dias do mês de outubro de 2011, o 
conselheiro Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 18 dias do mês de outubro de 2011.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

João Gabriel Spicker
Conselheiro Relator


