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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO 

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 
 
 

ACÓRDÃO No: 076/2014 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.209 
PROCESSO No: 2013/6640/500589 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/002031 
RECORRENTE:  COMERCIAL DE ROLAMENTOS LOBO LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.000.919-7 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 

 
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSTO NÃO RETIDO PELO 

REMETENTE. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO ICMS 
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ATRIBUÍDA AO DESTINATÁRIO DAS 
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 
 
 

Contra o sujeito passivo acima qualificado a Fazenda Pública formalizou o 
auto de infração nº 2013/002031, ao teor de 04 (quatro) contextos que abrangem os 
exercícios de 2005 a 2008, para reclamar o ICMS devido por substituição tributária 
em aquisições interestaduais de mercadorias sujeitas a este regime de tributação 
(autopeças). 

 
Trata-se de reclamação tributária decorrente de auto de infração anterior 

declarado nulo por erro formal. 
 
As narrativas, de igual teor em seus quatro contextos, reclamam o valor 

de R$ 53.939,82 (campo 4.11); R$ 21.120,74 (campo 5.11); R$ 434.474,13 (campo 
6.11) e R$ 576.735,62 para o campo 7.11 e, foram enquadradas nos tipos 
infracionais dos artigos 44, inciso IX, e art. 13, inciso III, alínea “a”, ambos da Lei 
1.287/01 (CTE) e, combinados com o art. 62, inciso I, do Regulamento do ICMS, 
aprovado pelo Decreto 2.912/06. 

 
Tem-se nos autos cópias dos livros e documentos fiscais que embasam o 

levantamento fiscal da reclamação em apreço. 
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A ciência ao sujeito passivo deu-se por via postal, em 19 de setembro de 

2013. Tempestivamente e, nos conformes da lei, ofertou impugnação alegando, em 
síntese, que: 

 
“(...) a autuação não procede, pois, decorre de decisão unânime de 

nulidade, por vício formal, do lançamento anterior. Haver tácita decadência em 
função desta decisão”. 

 
Quanto ao mérito, verberou que o refazimento fere o princípio da 

legalidade. Pediu, ao final, a improcedência do feito. 
 
Adveio a decisão da primeira instância de julgamento (Fls. 2018/2021) 

que refutou, par-e-passo, todos os argumentos da defesa: No que tange a 
decadência tácita mencionou o lançamento anterior e respectivo Acórdão que o 
nulificou. Fundamentou suas convicções nos dizeres do inciso II do art. 173 do CTN 
(Lei 5.172/66) que reabre a contagem do prazo decadencial a partir da data em que 
se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento 
anterior. E arrematou dizendo: “neste caso, o prazo dos cinco anos começa a contar 
após a publicação do Acórdão, ou seja, 23 de abril de 2012 e encerra-se em 23 de 
abril de 2017. Portanto, não decaiu o direito da Fazenda Pública de constituir o 
crédito tributário oriundo de lançamento anterior nulificado por vício formal”. 
Colacionou legislação, jurisprudência e Acórdãos do COCRE/TO. 

 
No que pertine ao mérito disse ser correto o lançamento com a 

documentação demonstrando a omissão do sujeito passivo em recolher o imposto 
devido e que o mesmo não apresentou qualquer documento que a isso comprove. 

 
Conheceu da impugnação, negou-lhe provimento para julgar 

PROCEDENTE o auto de infração em espeque e condenar o sujeito passivo aos 
valores tal como lançados na inicial. 

 
Irresignado, o sujeito passivo interpôs recurso de vinte laudas, tempestivo 

e legítimo, em que repisa seus argumentos da peça impugnatória. Em sede de 
preliminares invoca a decadência, cita doutrinas e legislação atinente. Quanto ao 
mérito, diz que não existem quaisquer provas nos autos da prática de irregularidades 
tributárias. Que não restou demonstrada a entrada em seu estabelecimento de 
mercadorias sujeitas à substituição tributária. Pede ao final, o acolhimento das 
preliminares suscitadas (I) de decadência do direito da Fazenda Pública em lançar o 
débito fiscal; (ii) de nulidade da reclamação tributária oriunda de processo anterior. 
Se ultrapassadas as preliminares, pede quanto ao mérito, a improcedência, sob a 
alegação de que não praticou nenhuma irregularidade e de que não existem provas 
suficientes para comprovar que a empresa promoveu a entrada de mercadorias 
sujeitas à substituição tributária sem a cobertura de documentação fiscal exigível. 

 
Em parecer de fls. 2048/2057 o Representante Fazendário disse que para 

ilidir o feito bastaria, simplesmente, que o sujeito passivo apresentasse as guias de 
recolhimento correspondentes às NFS em questão e recomenda seja mantida a 
sentença monocrática. 
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Instada a se pronunciar, a Procuradoria Geral do Estado, nos termos do 
art. 5º-B da Lei 1.288/01, na pessoa do douto Subprocurador Fiscal e Tributário que 
subscreve o parecer STF nº 131/2014 (de fls. 2058), adota, na íntegra, a 
manifestação esposada pelo nobre Representante Fazendário. 

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
Vistos, analisados e discutidos os autos. A exigência é de ICMS 

Substituição Tributária referente a mercadorias adquiridas de outras unidades da 
federação sujeitas a este regime. 

 
De forma genérica, a defesa pede a nulidade da reclamação por originar-

se de auto de infração anteriormente anulado. Rejeito-a por não haver disposição 
legal que a ampare. Pede ainda, a extinção do crédito tributário pela decadência por 
tratar-se de lançamentos anteriores encartados em novo auto de infração.  

 
A condição para o deslocamento da contagem do prazo decadencial, in 

casu, é o vício formal que motivou a nulidade do lançamento anterior. Portanto, tem 
aplicabilidade o inciso II do art. 173 do CTN, ou seja, o direito da Fazenda Pública de 
reconstituir o lançamento iniciou-se na data da publicação no Diário Oficial da 
decisão que anulou, por vício formal, o lançamento anterior. O Acórdão 044/2012 
data de 23 de abril de 2012 e, o novo lançamento, formalizou-se pela ciência 
indireta, por via postal, em 19 de setembro de 2013. Lei 5.172/66: 

 
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 
 
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado; 
 
II – da data em que se tornar definitiva a decisão que houver 
anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. 

 
Logo, não se há de cogitar a extinção do crédito tributário por decadência. 

Portanto, também rejeito esta preliminar. 
 
Pelas notas fiscais juntadas resta a constatação de que se trata de 

mercadorias sujeitas ao regime da substituição tributária adquiridas de outras 
unidades da federação sem a retenção e recolhimento do ICMS devido 
originariamente pelo remetente e sem qualquer 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 
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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 
subsequentes: 
(...) 
 
III – o revendedor local, em relação: 
 
a) às mercadorias constantes do Anexo I, adquiridas em outro 
Estado, nos casos em que o remetente não seja substituto tributário 
deste Estado; 
 
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. 
 

Seção XVIII 
Das Obrigações dos Contribuintes e dos Responsáveis 

 
Subseção I 

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

 
Constata-se, enfim, que o presente crédito tributário é legal e legítimo. A 

narrativa guarda perfeita correlação com as provas carreadas e com os dispositivos 
dados como infringidos. 

 
Assim sendo, 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. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 

unanimidade, rejeitar as preliminares de decadência e de cerceamento ao direito de 
defesa, arguidas pelo sujeito passivo. A segunda preliminar por não ter o autuante 
juntado aos autos as notas fiscais que serviram de base para a reclamação tributária 
e, também, por ter o auto de infração sido lavrado com quatro reclamações 
tributárias. No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso voluntário e negar-lhe 
provimento, para confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedentes as 
reclamações tributárias constantes do auto de infração no 2013/002031 e condenar 
o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 53.939,82 
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(cinquenta e três mil, novecentos e trinta e nove reais e oitenta e dois centavos), R$ 
21.120,74 (vinte e um mil, cento e vinte reais e setenta e quatro centavos), R$ 
434.474,13 (quatrocentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e setenta e quatro reais 
e treze centavos) e R$ 576.735,62 (quinhentos e setenta e seis mil, setecentos e 
trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos), referentes aos campos 4.11 a 7.11, 
respectivamente, mais os acréscimos legais. O Senhor Heverton Luiz de Siqueira 
Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Rui José Diel, João Alberto Barbosa Dias, Valcy Barboza 
Ribeiro, Islan Nazareno de Athayde do Amaral, Kellen Crystian Soares Pedreira do 
Vale e José Wagner Pio de Santana e o Procurador do Estado Maurício Fernando 
Domingues Morgueta. Presidiu a sessão de julgamento aos 26 dias do mês de 
novembro de 2014, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos quatro dias do mês de dezembro do ano de 2014. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Rui José Diel 
Conselheiro Relator 


