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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 162/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.010
PROCESSO No: 2011/6860/500441
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/000616
RECORRENTE: PACHECO E MARQUES LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.060.227-0
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA 

ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE 
OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO. IMPOSTO NÃO RETIDO E/OU RECOLHIDO 
PELO REMETENTE – Obrigatoriedade do destinatário recolher o imposto quando não 
retido e recolhido pelo remetente.

RELATÓRIO

A empresa foi autuada por deixar de recolher o valor de R$ 1.470,46 (mil 
quatrocentos e setenta reais e quarenta e seis centavos), referente ICMS Substituição 
Tributária, sobre mercadorias adquiridas por intermédio das notas fiscais constantes do 
levantamento do ICMS/ST, relativo ao exercício de 2010.

A autuada foi intimada por via postal, apresentou impugnação tempestiva.

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, alterando o percentual da multa
descrita no campo 4.10, para 100%.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o sujeito passivo 
apresentou recurso voluntário tempestivo, arguiu preliminar de nulidade do auto de 
infração por cerceamento ao direito de defesa, uma vez que, o auditor chegou a 
empresa com o auto de infração concluído, solicitando a assinatura, dizendo ser correto 
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proceder daquela forma, sendo que assim não foi dada nenhuma chance de defesa, 
portanto discorda de tal procedimento.

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 
Substituição Tributária.

Em seu recurso o contribuinte alega preliminar de cerceamento ao direito de 
defesa, uma vez que o auditor chegou a sua empresa com o auto de infração 
concluído, solicitando apenas a assinatura, não lhe oportunizando a defesa, sendo que,
se houvesse anterior diálogo poderia ter sido evitado o pagamento de multa e demais 
acréscimos com penalidades elevadas.

Em análise da preliminar argüida pelo sujeito passivo, entendo que a mesma
não tem qualquer sentido, uma vez que o mesmo foi notificado da lavratura do auto de 
infração conforme ele alega em sua defesa, desta forma esta sendo concedido o direito 
a defesa que lhe é cabido.

O fato de o auditor lhe apresentar o auto de infração concluído para a sua 
assinatura é um procedimento correto quando da lavratura de um auto de infração, 
inclusive com tal atitude está se conscientizando o contribuinte de que o mesmo 
cometeu uma infração, caso não concorde cabe a impugnação do auto de infração
dentro do prazo legalmente previsto.

No mérito, entendo estar correta a lavratura do auto de infração exigindo o 
ICMS substituição tributária, pois, como se verifica nas notas fiscais apresentadas não 
se encontra destacado o imposto e também não houve a retenção do mesmo por parte 
do remetente e tampouco o seu recolhimento.

Portanto, como previsto na legislação tributária, quando o remetente não 
reter ou recolher o ICMS substituição tributária o destinatário passa a ser obrigado ao 
recolhimento do mesmo, vejamos o que dispõe o art. 13 inciso, III, Alínea “a” sobre o 
assunto:

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

III – o revendedor local, em relação:
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a) às mercadorias constantes do Anexo I, adquiridas em outro Estado, 
nos casos em que o remetente não seja substituto tributário deste 
Estado;

De todo o exposto, voto pela procedência do auto de infração.

É como voto.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por unanimidade, 
rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração, por cerceamento ao direito de 
defesa, arguida pela Recorrente. 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 2011/000616 e condenar o sujeito passivo ao 
pagamento do crédito tributário no valor de R$ 1.470,46 (mil, quatrocentos e setenta 
reais e quarenta e seis centavos), referente ao campo 4.11, mais acréscimos legais, 
com aplicação da penalidade do art. 48, inciso III, alínea “d” da Lei 1.287/2001, com 
redação dada pela Lei 2.253 de 16 de novembro de 2009. O Sr. 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 09 dias do 
mês de novembro de 2011, o conselheiro Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 09 dias do mês de dezembro de 2011.

Deides Ferreira Lopes
Presidente em exercício

João Gabriel Spicker
Conselheiro Relator


