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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO 

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 
 
 

ACÓRDÃO No: 046/2012 
REEXAME NECESSÁRIO: 3.052 
PROCESSO No: 2010/6860/500958 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/001955 
SUJEITO PASSIVO: WALMES D’ALESSANDRO & CIA LTDA. 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.016.492-3 
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 
 

ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSTO NÃO RETIDO OU 
RECOLHIDO PELO REMETENTE. OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO ATRIBUÍDA 
AO DESTINATÁRIO. APRESENTAÇÃO DE PAGAMENTO DO TRIBUTO EXIGIDO 
– Inexigível o imposto quando o sujeito passivo apresenta Guias Nacionais de 
Recolhimento de Tributos Estaduais – GNRE. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 
Tratam os autos de recurso de ofício em face da sentença da primeira 

instância administrativa, de páginas 156 a 158, que julgou parcialmente procedente 
o auto de infração no 2010/001955. 

 
Contra Walmes D’Alessandro & Cia Ltda. foi lavrado, em 30/07/2010, o 

referido auto de infração, de páginas 2 a 5, para constituição do crédito tributário no 
valor de R$ 8.610,02 (oito mil, seiscentos e dez reais e dois centavos), composto 
pelos valores de R$ 1.889,06, R$ 1.565,30, R$ 2.297,56, R$ 2.463,25 e R$ 394,85, 
correspondentes aos exercícios de 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, 
respectivamente. 

 
A peça fiscal noticia que o contribuinte deixou de recolher o ICMS 

Substituição Tributária, ICMS/ST, incidente sobre as mercadorias adquiridas por 
intermédio das notas fiscais constantes do levantamento utilizado, relativo aos 
exercícios de 2005 a 2009. 

 
Insatisfeita, a autuada, no prazo e na forma legal, apresentou impugnação 

ao lançamento, por meio da qual arguiu que tomou ciência do presente auto de 
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infração referente ao não pagamento do ICMS/ST, que deveria ser recolhido pelos 
fornecedores, mas em virtude de ter conseguido os comprovantes dos 
recolhimentos, conforme cópias anexas, solicita o cancelamento do referido auto. 

 
Elabora demonstrativo, no qual especifica o valor do ICMS/ST, o valor da 

Guia do ICMS recolhido, a data de pagamento e a diferença a recolher. 
 
Esclarece que a diferença de R$ 314,62 não foi localizada, por isso 

efetuou o seu pagamento com a devida atualização monetária. 
 
A impugnação veio acompanhada de cópias de notas fiscais e das 

respectivas guias nacional de recolhimento de tributos estaduais, GNRE, de páginas 
56 a 153. 

 
A julgadora monocrática aceitou os argumentos apresentados pela 

impugnante e julgou parcialmente procedente o auto de infração no 2010/001955, 
submetendo sua decisão à apreciação do Conselho de Contribuinte e Recursos 
Fiscais, COCRE, nos termos da alínea “f”, do inciso IV, do artigo 56 e do parágrafo 
único do art. 58, ambos, da Lei no 1.288/2001. 

 
A sentenciante fundamenta-se na existência das GNRE acostadas aos 

autos, as quais comprovam o recolhimento de créditos tributários lançados na inicial, 
e no pagamento da diferença reconhecida pela autuada. 

 
O Representante da Fazenda Pública Estadual, nos termos da legislação 

pertinente, em manifestação de páginas 159 a 161, solicita ao Chefe do Contencioso 
Administrativo-Tributário – CAT, a realização de diligência para juntada de 
documentos. 

 
Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 

parecer do representante da Fazenda Publica Estadual, o sujeito passivo não se 
manifestou. 

 
Em nova manifestação, de páginas 222 e 223, o representante da 

Fazenda Pública Estadual, nos termos da legislação pertinente, solicita ao Chefe do 
CAT, a realização de diligência para que a Diretoria de Gestão de Créditos Fiscais 
emita parecer técnico sobre o pedido de isenção de pagamento de ICMS formulado 
pelo contribuinte. 

 
Por meio do Despacho no 169/2012, o chefe do CAT, devolve o processo 

considerando que nos termos do inciso IV, do art. 5o, o representante da Fazenda 
Pública Estadual somente pode propor diligências ao COCRE. 

 
O Representante da Fazenda Pública Estadual, por intermédio do 

relatório de páginas 225 a 230, recomenda a reforma da sentença monocrática para 
julgar pela procedência em parte do auto de infração. 
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VOTO 
 
 

Visto, analisado e discutido o presente processo, que exige ICMS/ST, 
sobre mercadorias adquiridas por intermédio de diversas notas fiscais, oriundas de 
outras unidades da federação. 

 
Conforme disposto na legislação tributária, as mercadorias constantes 

das notas fiscais acostadas aos autos estão sujeitas ao regime da Substituição 
Tributária, devendo, portanto, o contribuinte recolher o imposto no momento em que 
estas mercadorias adentraram ao Estado do Tocantins, uma vez que não houve a 
retenção e o recolhimento do mesmo pelo remetente, conforme dispõe o art. 13, 
inciso XII, da Lei 1.287/2001, a saber: 

 
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. 

 
Porém, ao analisarmos os documentos acostados aos autos pelo sujeito 

passivo quando da sua impugnação, o mesmo traz as Guias Nacionais de 
Recolhimento de Tributos Estaduais – GNRE, referentes ao imposto reclamado. 

 
Assim sendo, a decisão de primeira instância, que julgou pela 

improcedência encontra-se correta devendo ser mantida. 
 
De todo o exposto, em reexame necessário voto pela manutenção da 

sentença de primeira instância, que julgou improcedente os valores ora em análise. 
 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, confirmar a decisão de primeira instância, na parte que julgou 
improcedente o auto de infração no 2010/001955 e absolver o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz nos valores de R$ 1.715,19 (mil, setecentos e quinze reais e 
dezenove centavos), R$ 1.565,30 (mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta 
centavos), R$ 2.198,56 (dois mil, cento e noventa e oito reais e cinquenta e seis 
centavos) e R$ 2.460,25 (dois mil, quatrocentos e sessenta reais e vinte e cinco 
centavos), referente parte dos campos 4.11 a 7.11, respectivamente. O Sr. Heverton 
Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública Estadual. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Deides Ferreira Lopes, Luiz 
Carlos da Silva Leal, Fernanda Teixeira Halum e com voto vencedor João Gabriel 
Spicker. Presidiu a sessão de julgamento aos 30 dias do mês de abril de 2012, o 
conselheiro Edson Luiz Lamounier. 
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Estão definitivamente julgados pela r. sentença os valores de R$ 173,87 

R$ 99,00 e R$ 3,00 referente parte dos campos 4.11, 6.11 e 7.11. 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, aos 11 dias do mês de maio de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Deides Ferreira Lopes 
Conselheiro Relator 

 
 
 

João Gabriel Spicker 
Conselheiro autor do voto vencedor 


