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ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSTO NÃO RETIDO PELO 

REMETENTE. RESPONSABILIDADE 
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 
MERCADORIAS – É procedente o auto de infração que exige o ICMS devido por 
substituição tributária do destinatário das mercadorias quando o mesmo não é retido 
e recolhido pelo remetente

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A empresa foi autuada por deixar de recolher ao tesouro estadual o valor 
total de R$ 1.989,67 (mil 
centavos), referente ao ICMS Substituição Tributária, sobre mercadorias adquiridas 
por intermédio das notas fiscais constantes do levantamento do ICMS
aos exercícios de 2009, 2010 e ao período de 01/01 a 31/07/2011.

 
A autuada foi intimada por ciência direta, apr

tempestiva. 
 
Em sentença de fls.65/67

impugnação, e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo 
ao pagamento dos créditos tributários conforme exigidos na inicial, acre
cominações legais. 

 
Devidamente intimado da sentença de primeira instância

passivo apresentou recurso voluntário, 
imprescindível no momento do lançamento, no entanto só a partir do auto de 
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSTO NÃO RETIDO PELO 
REMETENTE. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO ICMS 
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ATRIBUIDA AO DESTINATÁRIO DAS 

É procedente o auto de infração que exige o ICMS devido por 
substituição tributária do destinatário das mercadorias quando o mesmo não é retido 
e recolhido pelo remetente. 

A empresa foi autuada por deixar de recolher ao tesouro estadual o valor 
total de R$ 1.989,67 (mil e novecentos e oitenta e nove reais e sessenta e sete 

ao ICMS Substituição Tributária, sobre mercadorias adquiridas 
por intermédio das notas fiscais constantes do levantamento do ICMS
aos exercícios de 2009, 2010 e ao período de 01/01 a 31/07/2011.

A autuada foi intimada por ciência direta, apresentou impugnação 

Em sentença de fls.65/67, o julgador de primeira instância conheceu da 
impugnação, e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo 
ao pagamento dos créditos tributários conforme exigidos na inicial, acre

Devidamente intimado da sentença de primeira instância
passivo apresentou recurso voluntário, alegando que a defesa do contribuinte se faz 
imprescindível no momento do lançamento, no entanto só a partir do auto de 
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CLEBER FRANCISCO DE MORAIS 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSTO NÃO RETIDO PELO 
PELO PAGAMENTO DO ICMS 

ATRIBUIDA AO DESTINATÁRIO DAS 
É procedente o auto de infração que exige o ICMS devido por 

substituição tributária do destinatário das mercadorias quando o mesmo não é retido 

A empresa foi autuada por deixar de recolher ao tesouro estadual o valor 
oitenta e nove reais e sessenta e sete 

ao ICMS Substituição Tributária, sobre mercadorias adquiridas 
por intermédio das notas fiscais constantes do levantamento do ICMS/ST, relativo 
aos exercícios de 2009, 2010 e ao período de 01/01 a 31/07/2011. 

esentou impugnação 

o julgador de primeira instância conheceu da 
impugnação, e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo 
ao pagamento dos créditos tributários conforme exigidos na inicial, acrescido das 

Devidamente intimado da sentença de primeira instância, o sujeito 
a defesa do contribuinte se faz 

imprescindível no momento do lançamento, no entanto só a partir do auto de 
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infração poderá ser exercido este direito e que o contribuinte tem o direito 
assegurado pela constituição de recorrer do auto de infração conforme determina o 
art. 5o, inciso LV, da carta magna. 

 
Diz também, que o auto de infração aqui discutido ficou completamente 

sem sentido, ao final pede pela improcedência do auto de infração. 
 
A Representação Fazendária em sua manifestação recomendou a 

manutenção da sentença de primeira instância. 
 
 

VOTO 
 
 
Visto, analisado e discutido o presente processo que exige ICMS 

Substituição Tributária, referente mercadoria adquiridas de outras unidades da 
federação. 

 
Verificando as notas fiscais juntadas aos autos, fls. 13 a 59, constata-se 

que das mesmas constam mercadorias adquiridas de outras unidades da federação 
e que estas estão sujeitas ao regime de Substituição Tributária. 

 
Observando as referidas notas fiscais, está claro que não houve a 

retenção do ICMS devido por substituição tributária, bem como, não houve o seu 
recolhimento pelo remetente e nem sequer comprovação do seu recolhimento pelo 
destinatário quando da entrada das mercadorias em território tocantinense. 

 
Neste caso, o Código Tributário Estadual, instituído pela Lei 1.287/01, ao 

definir as hipóteses de responsabilidade por substituição em relação às operações 
subsequentes, definiu que o contribuinte deste estado que receber ou adquirir 
mercadorias de que trata o seu Anexo I, provenientes de outros estados ou do 
exterior, para fins de comercialização no território tocantinense é o responsável pelo 
pagamento do ICMS-ST devido, quando este não for retido e recolhido na origem, 
vejamos o inciso XII, do art. 13: 

 
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. 

 
De todo o exposto, é correta a exigência do imposto devido por 

substituição tributária do destinatário das mercadorias, quando este não for retido e 
recolhido pelo remetente das mercadorias, portanto voto pela manutenção da 
sentença monocrática que julgou procedente o auto de infração. 

 
É como voto. 
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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 de no 
2011/002213 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 461,95 (quatrocentos e sessenta e um reais e noventa e cinco 
centavos), R$ 1.296,99 (mil, duzentos e noventa e seis reais e noventa e nove 
centavos) e R$ 230,73 (duzentos e trinta reais e setenta e três centavos), relativos 
aos campos 4.11 a 6.11, respectivamente, mais os acréscimos legais. O Senhor Rui 
José Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Deides Ferreira Lopes e Fernanda 
Teixeira Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 13 dias do mês de agosto de 
2012, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, aos 28 dias do mês de agosto de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

João Gabriel Spicker 
Conselheiro Relator 


