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ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

DO COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO
APREENSÃO – É procedente o lançamento 
Tributária quando o valor constante do
do imposto é inferior ao valor devido.

 
 

RELATÓRIO 
 
 
Versa a autuação sobre 

sujeitas ao regime de substituição tributária 
imposto inferior ao valor devido, 
conforme processo 2011/7240/500079, apenso.

 
Intimado via postal

impugnação tempestiva (fls. 14/25), alegando em preliminar
do crédito tributário, devido a 
desconstituir a exigibilidade do tributo,
controversos.  

 
Alega também, a ilegitimidade passiva da empresa transportadora, pois a 

empresa emitente da documentação fiscal é que deve ser responsabilizada por 
eventuais evasões fiscais.

 
Alega ainda, a nulidade

infração não está clara e precisa, baseando
improvadas, inclusive, equivocando
tributária. 
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SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

044/2013 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.219 

2011/6860/500458 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/000634 

ALINHACAR AUTO CENTER LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.424.238-4 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

UBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MERCADORIA
DO COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INFERIOR AO IMPOSTO 

ocedente o lançamento fiscal que exige ICMS
valor constante do documento fiscal que comprova a retenção 

é inferior ao valor devido. 

Versa a autuação sobre exigência de ICMS, por transportar mercadorias 
sujeitas ao regime de substituição tributária com comprovante de 

inferior ao valor devido, constatado por intermédio de termo de apreensão, 
conforme processo 2011/7240/500079, apenso. 

postal, o sujeito passivo comparece aos autos, apresentando 
impugnação tempestiva (fls. 14/25), alegando em preliminar suspensão da cobrança 
do crédito tributário, devido a existência de ação judicial. 
desconstituir a exigibilidade do tributo, onde este depositou em juízo os valores 

Alega também, a ilegitimidade passiva da empresa transportadora, pois a 
empresa emitente da documentação fiscal é que deve ser responsabilizada por 
eventuais evasões fiscais. 

Alega ainda, a nulidade do auto de infração, pois a descrição da pretensa 
infração não está clara e precisa, baseando-se em conclusões hipotéticas e 
improvadas, inclusive, equivocando-se em relação ao sujeito passivo da obrigação 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

ALINHACAR AUTO CENTER LTDA – ME 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

. MERCADORIA ACOMPANHADA 
INFERIOR AO IMPOSTO APURADO. 

fiscal que exige ICMS Substituição 
que comprova a retenção 

por transportar mercadorias 
comprovante de recolhimento do 

termo de apreensão, 

, o sujeito passivo comparece aos autos, apresentando 
suspensão da cobrança 

Referida ação visa 
em juízo os valores 

Alega também, a ilegitimidade passiva da empresa transportadora, pois a 
empresa emitente da documentação fiscal é que deve ser responsabilizada por 

do auto de infração, pois a descrição da pretensa 
se em conclusões hipotéticas e 

se em relação ao sujeito passivo da obrigação 
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No mérito alega que o substituto tributário adotou corretamente os 

procedimentos para pagamento do tributo devido, não existindo qualquer 
irregularidade na operação em tela. 

 
Tendo em vista ação judicial em andamento, o julgador de primeira 

instância por intermédio do despacho às fls. 36, solicita a remessa do processo à 
Procuradoria Geral do Estado. 

 
Após manifestação, o Chefe do Contencioso Administrativo-Tributário 

encaminha (fls. 38) os autos à julgadora de primeira instância Denise Baiochi Alves 
para julgamento. 

 
A julgadora de primeira instância, em despacho às fls. 39, solicita juntada 

das notas fiscais e dos comprovantes de recolhimento do ICMS substituição 
tributária pelo sujeito passivo.  

 
Em atendimento ao solicitado, os documentos de fls. 42/48, foram 

anexados aos autos.  
 
A julgadora de primeira instância em sentença às fls. 51/53, conhece da 

impugnação apresentada, concede-lhe provimento e julga improcedente o auto de 
infração, por entender que o imposto devido foi recolhido antes da apreensão das 
mercadorias e da constituição do crédito tributário. Em razão de mérito, deixa de 
analisar as preliminares arguidas. 

 
A Representação Fazendária – REFAZ, no parecer às fls. 54/61, após 

suas considerações, nesse reexame necessário, pede para desconsiderar e 
modificar a sentença proferida pela julgadora singular, em conhecer da impugnação 
apresentada, tempestiva, negar-lhe provimento e julgar procedente a reclamação 
tributária do auto de infração. 

 
Notificado da decisão de primeira instância e parecer da REFAZ, a 

impugnante não se manifestou. 
 
 

VOTO 
 
 

A presente lide se configura na autuação do sujeito passivo, por 
transportar mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária sem a totalidade 
do recolhimento do imposto devido. 

 
Em sua defesa, o sujeito passivo, além das preliminares de nulidade, 

alega em síntese, no mérito, que o substituto tributário adotou corretamente os 
procedimentos para pagamento do tributo devido, não existindo qualquer 
irregularidade na operação em tela. 

 
A julgadora de primeira instância em sua sentença entendeu que o 

imposto devido foi recolhido antes da apreensão das mercadorias e da constituição 
do crédito tributário, e julgou improcedente a exigência fiscal. 
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Reportando à defesa da autuada, há de se considerar a existência de três 

preliminares de nulidade arguidas pela impugnante que de pronto as rejeito, em 
primeiro lugar, a existência de ação judicial não impede o julgamento do feito por 
este Conselho. Em segundo lugar a transportadora não se encontra no polo passivo 
da exigência tributária, e, por ultimo, não vislumbro falta de clareza na formalização 
da exigência tributária, haja vista que a impugnante compareceu aos autos e se 
defendeu com precisão. 

 
No mérito, analisando os documentos acostados aos autos, verifica-se 

que a exigência do crédito tributário originou em decorrência da fiscalização em 
trânsito, onde constatou-se a insuficiência de recolhimento de ICMS Substituição 
Tributária, tendo o procedimento fiscal decorrido em conformidade com o art. 13, 
inciso XII, da Lei 1.287/2001, a seguir: 

 
Art. 13.  São responsáveis por substituição em relação às operações 
subsequentes: 
 
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. 

 
Verificou-se que os valores recolhidos nas Guias de Recolhimento de 

Tributos Estaduais – GNRE, que acompanhavam as mercadorias em trânsito, ao 
serem conferidas no Posto Fiscal de Divisa, eram inferiores aos valores devidos. 
Constatada a irregularidade, os produtos foram apreendidos pelo fisco tocantinense. 

 
A defesa alega que adquiriu os produtos (pneus automotivos) da empresa 

Distribuidora de Pneus Tocantinense Ltda, com sede na cidade de Aparecida do Rio 
Negro – TO, e que tais produtos vieram das empresas Átila Pneus Ltda e BS Colway 
Pneus Ltda, ambas com sede em Piraquara – PR, cuja operação era Remessa por 
Conta e Ordem de Terceiros.  

 
Como provas, anexa cópia dos DANFE – Documento Auxiliar da Nota 

Fiscal Eletrônica nº 9639 e 11269, emitidos pelas empresas BS Colway e Átila 
Pneus, respectivamente, para a empresa Distribuidora de Pneus Tocantinense, 
natureza da operação Venda por Conta e Ordem de Terceiros, com destaque e 
recolhimento do ICMS Substituição. 

 
Acontece, que os valores tanto da operação, quanto do imposto 

destacado e recolhido constantes nos DANFE, são inferiores ao calculado pela 
fiscalização. Ao passo que os valores constante nos documentos fiscais de remessa 
são superiores aos constante nos documentos fiscais emitidos na primeira operação 
de Venda por Conta e Ordem de Terceiros. 

 
Isso significa que a empresa remetente dos produtos emitiu documento de 

venda com um valor, depois emitiu outro documento para acobertar o trânsito das 
mercadorias com valor superior ao anterior e sem tributação, ficando evidente a 
ocorrência de subfaturamento com o intuito óbvio de recolher menos impostos. 
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Como o imposto foi recolhido em valor menor pelo remetente na condição 
de substituto tributário, a fiscalização cobrou a diferença do destinatário dos 
produtos, lavrando o presente auto de infração, com base no que determina o art. 
13, inciso XII, precitado. 

 
Portanto, o entendimento da julgadora de primeira instância está 

equivocado, e merece ser reformado, enquanto que o procedimento adotado pelo 
Fisco, cobrando a diferença apurada esta correto, e encontra respaldo na legislação, 
pois a obrigação tributária não foi satisfeita na sua totalidade, pelo contribuinte. 

 
Diante do exposto, em reexame necessário, voto reformando a decisão de 

primeira instância, para julgar procedente a exigência tributária, campo 4.11, do auto 
de infração nº 2011/000634. 

 
 

DECISÃO 
 

 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 

presente processo, por unanimidade, rejeitar as preliminares de nulidade do auto de 
infração por indicação ilegal da empresa transportadora como contribuinte solidário 
no histórico do auto de infração, cerceamento ao direito de defesa por falta de 
precisão e clareza da reclamação tributária, e, suspensão da cobrança do imposto 
até a decisão judicial sobre as apreensões das mercadorias, arguidas pelo sujeito 
passivo. No mérito, por unanimidade, em reexame necessário, reformar a decisão de 
primeira instância, julgar procedente a reclamação tributária constante do auto de 
infração de no 2011/000634 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário no valor de R$ 3.314,17 (três mil, trezentos e quatorze reais e dezessete 
centavos), referente ao campo 4.11, mais os acréscimos legais. O representante 
fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Carlos da Silva 
Leal, Evaniter Cordeiro Toledo, Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale e Valcy 
Barbosa Ribeiro. Presidiu a sessão de julgamento aos 03 dias do mês de setembro 
de 2013, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos 24 dias do mês de setembro de 2013. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Conselheiro Relator 


