
Publicado no Diário Oficial no 3.748, de 06 de novembro de 2012

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 123/2012
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.082
PROCESSO No: 2012/6640/500155
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/000311
RECORRENTE: REDEMIL IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.423.096-3
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSTO RETIDO E NÃO 
RECOLHIDO PELO REMETENTE – É legítima a exigência tributária quando o 
remetente retém e não recolhe o ICMS na condição de substituto tributário.

RELATÓRIO

O contribuinte foi autuado no campo 4 do auto de infração, referente à 
ICMS devido por substituição tributária retido pela autuada na condição de 
contribuinte substituto nas saídas internas, na importância de R$ 35.381,38 (trinta e 
cinco mil, trezentos e oitenta e um reais, trinta e oito centavos) e apurados conforme 
demonstrativo e cópia das notas fiscais de saídas.

A autuada foi intimada por via postal, comparecendo aos autos, 
apresentando impugnação no prazo legal (fls. 116/118), alegando que é beneficiária 
de Termo de Acordo de Regimes Especiais – TARE, tendo tratamento diferenciado, 
e que as vendas realizadas com substituição tributária são compensadas pelas 
substituições efetivamente ocorridas nas entradas por operações interestaduais.

Alega também, que é nulo o auto de infração por cerceamento de defesa 
na determinação da infração. 

A julgadora de primeira instância conhece da impugnação apresentada, 
nega-lhe provimento, e julga procedente o auto de infração.

Intimada da decisão de primeira instância via postal, a autuada 
comparece aos autos apresentando recurso voluntário a este Conselho, reiterando 
os termos de sua impugnação.
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A Representação Fazendária, após análise do recurso, faz suas 
considerações, e pede que seja mantida a decisão singular.

VOTO

A presente lide se configura por falta de recolhimento do ICMS 
Substituição Tributária (ICMS-ST) retidos pela autuada na condição de contribuinte 
substituto nas saídas internas e apurados conforme demonstrativo e cópia das notas 
fiscais de saídas.

Em seu recurso a autuada arguiu preliminar de nulidade do auto de 
infração, por cerceamento de defesa na determinação da infração.

Da forma como foi arguida a preliminar de nulidade pela recorrente, 
entendo que não lhe assiste razão, pois a infração tipificada pelo autuante está 
correta e em conformidade com o ilícito fiscal descrito, devendo, assim, ser rejeitada.

No mérito, alega que tem tratamento diferenciado por ser portadora de 
TARE, gozando dos benefícios fiscais da Lei 1.201/00. Acontece, porém, que o 
Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 2.912/06, em seu art. 61-A,
estabelece o seguinte:

Art. 61-A. O estabelecimento comercial atacadista, beneficiário da Lei 
1.201/00, fixado neste Estado, é responsável na qualidade de 
contribuinte substituto, pela retenção e recolhimento do imposto 
devido pelas saídas internas subsequentes, com peças, 
componentes, acessórios e demais produtos classificados nos 
respectivos códigos da NCM/SH, relacionados no item 26, do Anexo 
XXI deste Regulamento, inclusive quando para consumo final ou 
pelas saídas destinadas à integração no ativo imobilizado, 
observados, ainda, os art. 514 a 516 deste Regulamento. (Redação 
dada pelo Decreto 4.222, de 29.12.10).

Nota-se, nos documentos fiscais acostados aos autos, o destaque do 
ICMS – ST apurado e o consequente repasse ao destinatário dos produtos, bem 
como no demonstrativo realizado pela autoridade autuante, a apuração da exigência 
tributária, em conformidade com a legislação estadual.

Desta forma, os valores questionados, foram exigidos conforme determina 
a Legislação do Estado do Tocantins, em especial o art. 44, inciso IX da Lei 
1.287/01, a saber:

Art. 44. São obrigações do contribuinte e do responsável:
(...)

IX – reter e recolher o imposto devido por substituição tributária, 
quando exigido pela legislação;

Portanto, analisados os presentes autos, resta claro que o sujeito passivo, 
deixou de cumprir com a legislação tributaria aplicável ao caso. Além de não 



Publicado no Diário Oficial no 3.748, de 06 de novembro de 2012

3

apresentar provas que modificassem o feito, entendo que está correta a exigência 
do crédito tributário lançado no campo 4 do auto de infração.

Diante do exposto, conheço do recurso apresentado tempestivo, nego-lhe 
provimento, e voto confirmando a sentença prolatada em primeira instância que 
julgou procedente o auto de infração de no 2012/000311.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 
presente processo, por unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de 
infração arguida pela Recorrente, por cerceamento ao direito de defesa em relação à
determinação da matéria tributária. 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 2012/000311 e condenar o sujeito passivo 
ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 35.381,38 (trinta e cinco mil, 
trezentos e oitenta e um reais e trinta e oito centavos) referentes ao campo 4.11, 
com a aplicação da penalidade de 150%, prevista no art. 49, inciso IX, da Lei 
1.287/2001, com a redação dada pela Lei 2.253/2009, mais os acréscimos legais. O 
Senhor Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da 
sessão de julgamento os conselheiros Luiz Carlos da Silva Leal, Evaniter Cordeiro 
Toledo, Fernanda Teixeira Halum e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 12 dias do mês de setembro de 2012, o conselheiro Edson Luiz 
Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, em Palmas, TO, ao 1o dia do mês de novembro de 2012.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

Luiz Carlos da Silva Leal
Conselheiro Relator


