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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 164/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.013
PROCESSO No: 2011/7130/500253
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/002009
RECORRENTE: DIAUTO DIANÓPOLIS AUTO PEÇAS LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.063.797-8
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE 
OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO. IMPOSTO NÃO RETIDO E/OU RECOLHIDO 
PELO REMETENTE. REGISTROS DAS NOTAS FISCAIS SEM A APURAÇÃO DO 
IMPOSTO OU SUJEITAS À TRIBUTAÇÃO NORMAL – Obrigatoriedade do 
recolhimento do imposto quando não retido nem recolhido pelo remetente, ou quando 
as mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributaria estiverem registradas como 
sujeitas à tributação normal.

RELATÓRIO

A empresa foi autuada em diversos contextos: nos campos 4 e 5 por deixar 
de recolher o imposto antecipadamente relativo ao regime de Substituição Tributária 
pelas operações subseqüentes, no valor de R$ 4.025,75 (quatro mil e vinte cinco reais 
e setenta e cinco centavos), referente entrada de mercadorias adquiridas em operações 
interestaduais registradas em livro próprio mas sem apuração ou apuração a menor do 
ICMS/ST, relativo aos exercícios de 2007/2008. Nos contextos 6 a 8 por deixar de 
recolher o imposto antecipadamente relativo ao regime de Substituição Tributária pelas 
operações subsequentes no valor total de R$ 4.554,67 (quatro mil quinhentos e 
cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), pelas entradas de mercadorias 
adquiridas em operações interestaduais registradas em livro próprio como sujeitas a 
tributação normal, quando na realidade trata-se de peças para máquinas e 
equipamentos agrícolas arroladas no anexo XXI do RICMS, como sujeitas ao regime de 
Substituição Tributária, relativos aos exercícios de 2007 a 2009.

Intimada, a autuada apresentou impugnação tempestiva.
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A julgadora de primeira instância entendeu que a impugnação foi apresenta 
intempestivamente, portanto julgou o auto de infração procedente pela revelia.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário tempestivo, arguiu preliminar de nulidade por 
incompetência da autoridade lançadora conforme preceitua a Lei 1.609/2005, com 
redação pela Lei 1.777/2007, arguiu também preliminar de nulidade da sentença, pois a 
julgadora de primeira instância não julgou em conformidade ao que diz o artigo 57, V e
VI da Lei 1.288/2001.

No mérito, diz que o presente auto de infração é improcedente, pois não foi 
reduzida a base de cálculo do imposto conforme determina a legislação, e também pelo 
fato de ter sido inserido nas planilhas valores para cada tipo de tributação não 
constantes da apuração do ICMS da autuada, portanto, os métodos utilizados foram 
falhos e incompletos. Ao final pede pela nulidade do auto de infração ou pela 
improcedência do mesmo.

A Representação Fazendária em sua manifestação entende que quanto à 
revelia decretada pela julgadora de primeira instância pode ter havido um engano por 
parte da mesma na contagem dos dias. Pede para que se conheça da impugnação 
negue-lhe provimento e também se conheça do recurso e negue-lhe provimento para
julgar o auto de infração procedente, mantendo a decisão de primeira instância.

Em sessão plenária realizada aos 13 dias do mês de maio de 2011, decidiu o 
Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por unanimidade anular a sentença de 
primeira instância, por considerar que o sujeito passivo não se encontrava revel.

Às folhas 307 a julgadora de primeira instância retorna os autos à origem 
para saneamento da capacidade processual.

Às folhas 310/322 o sujeito passivo 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 
pagamento do crédito tributário conforme exigido na inicial, mais acréscimos legais.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o sujeito passivo 
apresentou recurso voluntário tempestivo, reiterando as alegações em sede de 
impugnação.

Em manifestação o Representante Fazendário recomendou a manutenção 
da sentença de primeira instância.
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VOTO

Visto, analisado e discutido o presente processo que exige ICMS 
Substituição Tributária, referente aquisição de mercadorias de outras unidades da 
federação sujeitas a esse regime.

Também exige o ICMS Substituição Tributária referente a mercadorias 
sujeitas ao regime lançadas como sujeitas a tributação normal.

Em seu recurso o sujeito passivo questiona que não houve a redução da 
base de cálculo.

Vale ressaltar que no cálculo da substituição tributária das mercadorias 
comercializadas pela recorrente não é aplicável a redução de base de cálculo, 
conforme o Regulamento do ICMS – RICMS estabelece em seu arts. 8º., inciso XIX 
alínea “c”, iten 4, a saber:

Art. 8º Ressalvados os casos expressamente previstos nos 
arts. 15 e 22 da Lei 1.287/01, que dispõe sobre o Código 
Tributário Estadual, a base de cálculo do ICMS em relação 
ao valor da operação ou prestação, nas seguintes hipóteses, 
é de:
........................................................................................

XIX – 70,59% nas operações e prestações internas 
realizadas por estabelecimento comercial e industrial com 
inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS deste 
Estado, em opção ao sistema normal de tributação, 
conforme a Lei 1.303, de 20 de março de 2002, observado 
que esta:
........................................................................................

c) excluem-se do benefício:
........................................................................................

4. as mercadorias sujeitas ao regime de substituição 
tributária pelas operações posteriores, exceto telhas, tijolos, 
lajotas, outros produtos cerâmicos e os produtos previstos 
no inciso XI deste artigo e no § 3o do art. 63 deste 
Regulamento;

Portanto com clareza se percebe que as mercadorias comercializadas pelo 
sujeito passivo, (peças, componentes, acessórios e demais produtos aplicados a 
autopropulsados) não estão alcançadas pelo beneficio de redução de base de calculo.

Quanto ao recolhimento do ICMS/ST, é de amplo conhecimento que caso o 
imposto não seja retido e recolhido pelo remetente, torna-se responsável pelo 
recolhimento do imposto o destinatário das mercadorias, conforme previsto no art. 13, 
inciso III, alínea “a” e inciso XII, da Lei 1.287/2001, in verbis:
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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;
........................................................................................

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.

Desta forma, não existe qualquer dúvida quanto a obrigatoriedade do 
recolhimento do imposto ser de responsabilidade da empresa ora recorrente.

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, 
conhecer do recurso e negar-lhe provimento, para, confirmando a decisão de primeira 
instância, julgar procedente o auto de infração nº. 2010/002009 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 626,66 (seiscentos e 
vinte seis reais e sessenta e seis centavos), R$ 3.399,09 (três mil trezentos e noventa e 
nove reais e nove centavos), R$ 783,74 (setecentos e oitenta e três reais e setenta e 
quatro centavos), R$ 1.066,68 (mil e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos) e 
R$ 2.704,25 (dois mil setecentos e quatro reais e vinte cinco centavos), referente aos 
campos 4.11 a 8.11, respectivamente, mais acréscimos legais. O Sr. Heverton Luis 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 21 dias do 
mês de novembro de 2011, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 
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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


