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EMENTA

ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. VALORES RECOLHIDOS A 
MENOR. IMPOSTO RECOLHIDO PARCIALMENTE E NÃO CONSIDERADO NO 
LEVANTAMENTO – Obrigatório o recolhimento do imposto pelo destinatário quando 
não retido e recolhido pelo remetente. Excluídos da exigência os valores recolhidos.

RELATÓRIO

A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor total de R$ 
16.497,42 (dezesseis mil, quatrocentos e noventa e sete reais e quarenta e dois 
centavos), proveniente da omissão no recolhimento de diferença do ICMS –
Substituição Tributária, relativo aos exercícios de 2005 a 2009, lançado nos campos
4 a 8 respectivamente.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva, alegando em 
síntese que o fisco deixou de considerar diversas guias de recolhimento do referido 
imposto, portanto solicita a inclusão de todas as guias, pois do contrario levará o
contribuinte a recolher um imposto que já se encontra devidamente recolhido.

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento parcial e julgou o auto de infração procedente em parte, condenando o 
sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários no valor total de R$ 14.820,61 
e absolvendo o valor de R$ 1.676,81.
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Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário, alegando ser fácil verificar que os recolhimentos de 
ICMS/ST alem de pagos estão descriminados nos livros de entradas nota por nota e 
ao final de cada mês tem o total e o DARE pago.

Portanto, para o exercício de 2005 deve ser considerado como pago o 
valor de R$ 354,84, para o exercício de 2006 o valor de R$ 3.340,36, para o 
exercício de 2007 o valor a ser considerado é de R$ 1.836,84, exercício de 2008 o 
valor de R$ 3.150,02 e para o exercício de 2009 o valor de R$ 133,29, para tanto 
devem ser considerados os livros fiscais de entradas o livro de apuração do ICMS e 
os DARE.

Ao final pede o acolhimento do presente recurso.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomendou que os 
autos sejam enviados a assessoria técnica para refazer os trabalhos de auditoria e 
verificasse a alegação do contribuinte.

Em nota técnica a assessoria informa que os recolhimentos 
esquadrinhados pela defesa são reais, foram feitos a titulo de ICMS/ST e por isso 
precisam ser considerados dentro dos respectivos levantamentos. Os novos valores 
para os campos 4.11 R$ 413,05, 5.11 R$ 1.369,12, campo 6.11 R$ 1.882,33, campo 
7.11 R$ 6.525,75 e 8.11 o valor de R$ 641,84.

Em nova manifestação a Representação Fazendária recomendou a 
reforma da sentença de primeira instância para julgar o auto de infração procedente 
em parte com os valores apresentados pela assessoria técnica.

VOTO

Visto, analisado e discutido o presente processo que exige diferença de 
ICMS-ST.

Em seu recurso o contribuinte alega que efetuou recolhimentos do 
imposto reclamado.

Ao analisar os documentos trazidos aos autos, resta claro que razão em 
parte assiste ao contribuinte quando alega que recolheu o imposto exigido.

Para o exercício de 2005, lançado no campo 4.11, conforme Documento 
de Arrecadação de Receitas Estaduais – DARE, houve um recolhimento no valor de 
R$ 354,84 no mês de dezembro, valor este não considerado pela autoridade 
lançadora que deve ser excluído da exigência. 

Para o exercício de 2006, lançado no campo 5.11, devem ser 
considerados e excluídos da exigência os seguintes valores comprovado por meio 
de DARES: R$ 204,17, R$ 362,23, R$ 300,70, R$ 320,49, R$ 57,02, R$ 370,80, R$ 
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177,60, R$ 68,42, R$ 459,14, R$ 121,26, R$ 20,28, R$ 55,10, R$ 282,86, R$ 101,00 
e R$ 439,29, que perfazem um total de R$ 3.340,36.

Da mesma forma no exercício de 2007, lançado no campo 6.11 deverão 
ser excluídos da exigência os seguintes valores: R$ 145,45, R$ 255,13, R$ 86,51, 
R$ 318,10, R$ 171,61, R$ 96,42, R$ 60,68 R$ 331,77, R$ 69,11, R$ 141,74 e R$ 
160,32, que totalizam um valor de R$ 1.836,84.

Quanto ao exercício de 2009, lançado no campo 8.11 deve ser excluído 
da exigência o valor de R$ 133,29.

Desta forma os valores resultantes da exclusão acima mencionados 
devem ser recolhidos pelo contribuinte uma vez que não houve a retenção e o 
recolhimento por parte do remetente das mercadorias, ficando portanto o 
destinatário responsável solidário pelo recolhimento do imposto devido conforme 
preceitua o Código Tributário do Estado do Tocantins, Lei 1.287/2001, art. 44, IX, à 
saber:

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

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

É como voto.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, no 
mérito, por unanimidade, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira 
instância, julgar procedente em parte o auto de infração 2009/001205 e condenar o 
sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 413,05 
(quatrocentos e treze reais e cinco centavos), R$ 1.369,12 (mil, trezentos e sessenta 
e nove reais e doze centavos), R$ 1.882,33 (mil, oitocentos e oitenta e dois reais e 
trinta e três centavos), R$ 6.525,75 (seis mil, quinhentos e vinte e cinco reais e 
setenta e cinco centavos) e R$ 641,84 (seiscentos e quarenta e um reais e oitenta e 
quatro centavos), referentes parte dos campos 4.11 a 6.11, campo 7.11 e parte do 
campo 8.11, respectivamente, mais acréscimos legais e absolver dos valores de R$ 
354,84 (trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), R$ 
3.340,36 (três mil, trezentos e quarenta reais e trinta e seis centavos), R$ 1.836,84 
(um mil, oitocentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos) e R$ 133,29 
(cento e trinta e três reais e vinte e nove centavos), referentes parte dos campos 
4.11 a 6.11 e parte do campo 8.11, respectivamente. O COCRE conheceu do 
recurso voluntário e deu-lhe provimento parcial. 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 27 
dias do mês de abril 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 agosto de 2011.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

João Gabriel Spicker
Conselheiro Relator


