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ICMS. LEVANTAMENTO DO ICMS. 
SUJEITAS AO REGIME DE 
PAGAMENTO DO IMPOSTO
de infração que exige ICMS substituição tributária, quando comprovado nos autos 
que o imposto retido já havia sido 

 
 

RELATÓRIO 
 
 

Versa a autuação
substituição tributária, na impo
reais e sessenta e sete centavos), referente a saídas de 
regime, constatado por meio do levantamento do ICMS 
anexo. 

 
Intimado via postal,

às fls. 30/35, alegando que 
substituição tributária e que o montante recolhido foi superior ao apurado pela 
fiscalização, logo, não há que se falar em cobrança de ICMS.

 
A julgadora de primeira instância em sentença às fls. 

da impugnação apresentada, concede
de infração, por entender que 
arrecadação às fls. 44/112
levantamento elaborado pelo autuante. Observando
pagos pela autuada não foram transportados para o levantamento de substituição 
tributária, acarretando a diferença apurada, comprovando
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

LEVANTAMENTO DO ICMS. SAÍDAS DE MERCADORIAS 
SUJEITAS AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRI
PAGAMENTO DO IMPOSTO RETIDO. IMPROCEDENTE – É improcedente 
de infração que exige ICMS substituição tributária, quando comprovado nos autos 

já havia sido recolhido. 

autuação no campo 4, por deixar de recolher ICMS devido por 
substituição tributária, na importância de R$ 9.501,67 (nove mil, quinhentos e um 
reais e sessenta e sete centavos), referente a saídas de mercadorias sujeitas a este 
regime, constatado por meio do levantamento do ICMS – Substituição Tributária, 

o via postal, o sujeito passivo apresenta impugnação tempestiva 
, alegando que efetuou o recolhimento do ICMS devido a tí

substituição tributária e que o montante recolhido foi superior ao apurado pela 
fiscalização, logo, não há que se falar em cobrança de ICMS. 

de primeira instância em sentença às fls. 
da impugnação apresentada, concede-lhe provimento e julga improcedente o auto 

, por entender que a impugnante comprovou através dos documentos de 
arrecadação às fls. 44/112, recolhimento em valor superior ao informado no 

elaborado pelo autuante. Observando-se ainda, 
pagos pela autuada não foram transportados para o levantamento de substituição 
tributária, acarretando a diferença apurada, comprovando-se inexistente.

3.820, de 21 de fevereiro de 2013 

 

1 

 

TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

SAÍDAS DE MERCADORIAS 
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PROVA DE 

É improcedente o auto 
de infração que exige ICMS substituição tributária, quando comprovado nos autos 

, por deixar de recolher ICMS devido por 
rtância de R$ 9.501,67 (nove mil, quinhentos e um 

mercadorias sujeitas a este 
Substituição Tributária, 

o sujeito passivo apresenta impugnação tempestiva 
do ICMS devido a título de 

substituição tributária e que o montante recolhido foi superior ao apurado pela 

de primeira instância em sentença às fls. 115/116, conhece 
lhe provimento e julga improcedente o auto 

impugnante comprovou através dos documentos de 
recolhimento em valor superior ao informado no 

se ainda, que alguns valores 
pagos pela autuada não foram transportados para o levantamento de substituição 

se inexistente. 
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A Representação Fazendária – REFAZ, em manifestação às fls. 117, 
reconhece que o sujeito passivo comprovou valores pagos não considerados no 
levantamento da auditoria e pede a confirmação da decisão singular. 

 
Intimada da decisão de primeira instância e parecer do REFAZ, via postal, 

a autuada não se manifestou. 
 
 

VOTO 
 
 

A presente lide se configura na autuação por deixar de recolher ICMS 
devido por substituição tributária. 

 
Em sua defesa, o sujeito passivo alega que efetuou recolhimento do 

ICMS substituição tributária em valor superior ao apurado pela fiscalização. 
 
Com base nos documentos apresentados pela impugnante, tanto a 

julgadora singular, quanto a Representação Fazendária, deram azo às alegações da 
impugnante e concluíram pela improcedência da autuação. 

 
Analisando os documentos acostado aos autos, tais como: notas fiscais e 

guias de recolhimento, constata-se que a autuada recolheu os tributos devidos ao 
Estado do Tocantins, cumprindo com sua obrigação, conforme determina a 
legislação, conforme os ditames do art. 44, inciso IX, da Lei 1.287/2001, a seguir: 

 
Art. 44.  São obrigações do contribuinte e do responsável: 
(....) 
 
IX – reter e recolher o imposto devido por substituição tributária, 
quando exigido pela legislação. 

 
Neste caso, além dos documentos constantes dos autos comprovarem o 

cumprimento da obrigação de recolher o imposto devido pelo contribuinte, constata-
se ainda, que o autuante omitiu em seu levantamento alguns documentos de 
arrecadação, induzindo-o à existência de falta de recolhimento da substituição 
tributária e a consequente lavratura do presente auto de infração. 

 
Desta forma, diante das provas substanciais existentes nos autos, 

entendo que a ação do Fisco Estadual ficou prejudicada, e não deve prosperar. 
 
Assim sendo, voto pela confirmação da decisão de primeira instância que 

julgou improcedente o auto de infração de no 2012/000493. 
 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 
presente processo, no mérito, por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a 
decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração de no 
2012/000493 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 
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9.501,67 (nove mil, quinhentos e um reais e sessenta e sete centavos), referente ao 
campo 4.11. O representante fazendário Rui José Diel fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Carlos 
da Silva Leal, João Gabriel Spicker, Fernanda Pinho Bonifácio e Deides Ferreira 
Lopes. Presidiu a sessão de julgamento aos 05 dias do mês de fevereiro de 2013, o 
conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 19 dias do mês de fevereiro de 2013. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Conselheiro Relator 


