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ACÓRDÃO No: 

 
117/2016 

PROCESSO No: 2014/6040/503272 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.354 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2014/002157 
RECORRENTE:  ASE DISTRIBUIDORA LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 
RECORRIDA: 

29.382.788-5 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 

 
 
EMENTA 
 
 

ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSTO RETIDO A MENOR. 
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PELA RETENÇÃO E PAGAMENTO DO ICMS 
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ATRIBUÍDA AO REMETENTE DAS MERCADORIAS 
COM BASE NO PREÇO PRATICADO NO VAREJO – É procedente o auto de infração 
que exige o ICMS devido por substituição tributária do remetente das mercadorias 
quando este assume por TARE a condição de substituto tributário. 
 
 
RELATÓRIO 

 
 

Contra o sujeito passivo acima qualificado a Fazenda Pública formalizou o 
auto de infração nº 2014/002157, ao teor de 03 (quatro) contextos que abrangem os 
exercícios de 2009, 2010 e 2011, para reclamar o ICMS devido por substituição 
tributária em aquisições interestaduais de mercadorias sujeitas a este regime de 
tributação.  
 

As narrativas, de igual teor em seus contextos, reclamam o valor de R$ 
5.814,82 (campo 4.11); R$ 18.415,43 (campo 5.11); e de R$ 5.320,04 (campo 6.11) e, 
foram enquadradas nos tipos infracionais do artigo 44, inciso IX, da Lei 1.287/01(CTE) 
e, combinados com a menção ao Termo de Acordo de Regimes Especiais nº 
1.524/2004. 

 
Têm-se nos autos cópias dos documentos auxiliares da nota fiscal – 

DANFES, cópia do Termo de Acordo de Regimes Especiais nº 1.524/2004 e, os 
levantamentos de substituição tributária – operações de entradas. 
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A ciência ao sujeito passivo deu-se por via postal. Tempestivamente e, nos 
conformes da lei, ofertou impugnação alegando, em síntese, que: 

 
Não existe correlação entre a descrição e a infração mencionada; a 
penalidade aplicada é excessiva e foge ao limites da razoabilidade, 
proporcionalidade e legalidade sendo que se constitui em ato 
confiscatório; não houve falta de pagamento de imposto substituição 
tributária. 

 
Adveio a decisão da primeira instância de julgamento em que a julgadora 

disse o que segue: 
 

A intimação é válida, a impugnação é tempestiva e apresentada nos 
termos da lei. O autuante possui capacidade ativa para a constituição do 
crédito tributário. 
 
Os ilícitos descritos tratam de recolhimento a menor do ICMS-ST e os 
artigos tipificados como infringidos, estão de acordo com as narrativas. 
 
O percentual de multa previsto como penalidade foi instituído por lei e o 
Contencioso Administrativo Tributário não têm competência para decidir 
sobre sua constitucionalidade. 
 
O autor do procedimento demonstrou que a autuada deixou de recolher 
o imposto devido por substituição tributária das mercadorias constantes 
de suas aquisições interestaduais. 
 
A impugnante afirma que efetuou todos os pagamentos do imposto em 
questão. Contudo, não anexou aos autos nenhum documento que 
comprove nesse sentido, contrariando o disposto na legislação. 
 

Conheceu da impugnação, negou-lhe provimento para julgar PROCEDENTE 
o auto de infração em apreço e condenar o sujeito passivo aos valores tal como 
lançados na inicial. 

 
Irresignado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em que repisa seus 

argumentos iniciais e diz que o ICMS-ST foi devidamente recolhido; que a base de 
cálculo, para fins de substituição tributária será o valor da operação praticado pelo 
contribuinte substituído.  

 
Aduziu que a Súmula nº 431 do STJ veda a utilização de pauta fiscal: “É 

ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetida ao regime de 
pauta fiscal”. 

 
Colacionou a legislação de regência e Acórdãos do STJ estranhos à lide. 
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Art. 15.  A base de cálculo, para fins de substituição tributária, será: 

I – em relação às operações ou prestações antecedentes ou 
concomitantes, o valor da operação ou prestação praticado pelo 
contribuinte substituído; 

II – em relação à operação ou prestação subseqüente, obtida pelo 
somatório das parcelas seguintes:  

a) o valor da operação ou prestação própria realizada pelo substituto 
tributário ou pelo substituído intermediário;  

b) o montante dos valores de seguro, de frete e de outros encargos 
cobrados ou transferíveis aos adquirentes ou tomadores de serviço; 

c) a margem de valor agregado, inclusive lucro, relativa às operações ou 
prestações subseqüentes. 

 
Pede, ao final, a improcedência do feito. 
 
Em parecer de fls. 64/66 a Representação Fazendária disse que não vê 

aonde possa estar a falta de correlação entre a infração denunciada e a penalidade 
aplicada; pede pela manutenção, na íntegra, do crédito tributário por se encontrar 
embasado nas normas vigentes na legislação tributária.  

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 

 
Vistos, analisados e discutidos. Os autos têm por escopo a reclamação do 

ICMS devido por substituição tributária e recolhido a menor pelo sujeito passivo. 
 
Trata-se de substituto tributário eleito responsável pela retenção e 

pagamento do imposto por amparo constitucional e legislação infraconstitucional, bem 
como, por força do Convênio do ICMS 81/93 e, de parcimonioso regramento pactuado 
em Termo de Acordo de Regime Especial nº 1.524/04. 
 

O Convênio do ICMS 81/93, celebrado entre os estados federados e o 
Distrito Federal no Conselho Nacional de Políticas Fazendárias – CONFAZ, além de 
firmado em obediência ao ordenamento jurídico pátrio e demais institutos que regem o 
ICMS, estabelece normas gerais a serem aplicadas ao regime de Substituição 
Tributária e, prevê a possibilidade de se efetuar tantas retenções quantas forem as 
saídas interestaduais destinadas à contribuintes.  
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Ocorre a sujeição passiva indireta por substituição quando a lei elege, desde 

logo, como sujeito passivo da obrigação tributária principal pessoa diversa daquela que 

tenha vínculo econômico direto com o ato, fato ou negócio jurídico tributado. É a própria 

lei que substitui o sujeito passivo direto – o substituído – por outro indireto – o 

substituto. Por essas peculiaridades, embora haja vínculo econômico, negócio jurídico e 

mudança de titularidade em relação à mercadoria, interessou ao legislador ter como 

responsável tributário o vendedor (substituto) e não o comprador (substituído). 

Sua premissa básica consiste em exigir de terceira pessoa a antecipação do 

imposto de fato gerador pendente de realização, assegurada a salvaguarda de que 

pode haver a restituição para àqueles fatos presumidos que não se efetivarem. 

O Convênio do ICMS nº 81/93, In verbis: 

“Cláusula Segunda. Nas operações interestaduais realizadas por 
contribuinte com as mercadorias a que se referem os correspondentes 
Convênios ou Protocolos, a ele fica atribuída a responsabilidade pela 
retenção e recolhimento do imposto em favor do Esta do 
destinatário, na qualidade de sujeito passivo por s ubstituição, 
mesmo que o imposto já tenha sido retido anteriorme nte .” 
(destacou-se). 

A exigência tributária em discussão, conforme consta da peça inicial, diz 
respeito à recolhimento a menor  do ICMS substituição tributária devido por operações 
posteriores no Estado de Tocantins, referente a ingresso em seu território de 
mercadorias submetidas a esse regime. 

O Termo de Acordo de Regimes especiais, TARE nº 1.524/2004, dispõe 
como segue: 

CLÁUSULA TERCEIRA – A base de cálculo do imposto para fins de 
substituição tributária a ser utilizada pela ACORDADA, será o maior 
valor entre o: 

- Constante do respectivo documento fiscal, acrescido dos valores 
correspondentes a fretes, seguros, impostos, outros encargos cobrados 
do destinatário e, ainda, do valor adicionado (VA) correspondente; 

- Preço praticado no mercado varejista, informado no Boletim Informativo 
de preços, editado pela Secretaria da Fazenda. 

Face a peculiaridades da dinâmica dos mercados os custos operacionais e 
de aquisição de produtos e serviços diferem muito nesse amplo ambiente de negócios 
brasileiro. Por isso mesmo, o instrumento mais eficaz de que dispõem as Secretarias de 
Fazenda para conhecer, ainda que por aproximação, a realidade dos preços é consultar 
o varejo. Não podem as Fazendas Públicas ficarem à mercê de toda a sorte de 
variáveis com que jogam os agentes do mercado para adotar como referência para o 
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recolhimento  do ICMS os preços desejados e/ou feitos constar no interesse de seus 
contribuintes, razão pela qual, a Pauta Fiscal é um critério razoável, já que o imposto é 
devido sobre o preço que os produtos da substituição tributária alcançam no consumo. 

 

Afora o questionamento do uso da Pauta Fiscal o sujeito passivo nada trouxe 
a seu favor como meio de contraprova. Meras alegações não se prestam no âmbito do 
PAT. 

Assim sendo, o ICMS Substituição Tributária pelas Operações Posteriores 
deve ser recolhido para o Estado ao qual a mercadoria foi vendida, ou seja, onde 
presume-se, seja consumida. Lei 1.287/01, in verbis: 

 

 

Seção V 
Da Substituição Tributária 

  
Subseção I 
Do Fato Gerador 

  
Art. 14. Além das hipóteses previstas no art. 20, em relação às 
mercadorias constantes do Anexo I a esta Lei, inclui-se, também, como 
fato gerador do imposto, para efeito de exigência do imposto por 
substituição tributária, a entrada de mercadoria ou bem no 
estabelecimento do adquirente ou em outro por ele indicado. 

 
Seção VIII 
Do Fato Gerador 

  
Art. 20. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento: 

  
I – da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda 
que para outro estabelecimento do mesmo titular; 
 

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. 
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O Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 2.912/06 dispõe como 

segue: 
  

Seção II 
Por Operações Subseqüentes 

  
Art. 41. O contribuinte que realizar operações com as mercadorias 
relacionadas no Anexo XXI deste Regulamento, sem prejuízo do 
cumprimento de disciplina complementar estabelecida pela Secretaria 
da Fazenda, deve observar as disposições desta Seção. 
 

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. 

 
Desta forma, é correta a exigência de diferenças do imposto devido por 

substituição tributária quando este foi recolhido à menor pelo remetente das 
mercadorias. Portanto, voto pela manutenção da sentença monocrática que julgou 
procedente o auto de infração nº 2014/002157. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Certifico que na conformidade da ata da sessão ordinária hoje realizada, o 

Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente processo, decidiu, 
por unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração por cerceamento 
à defesa, arguida pelo sujeito passivo. No mérito, por unanimidade, conhecer do 
recurso voluntário e negar-lhe provimento para confirmando a decisão de primeira 
instância, julgar procedente as reclamações tributárias constante do auto de infração no 
2014/002157 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 5.814,82 (cinco mil, oitocentos e quatorze reais e oitenta e dois 
centavos), R$ 18.415,43 (dezoito mil, quatrocentos e quinze reais e quarenta e três 
centavos) e R$ 5.320,04 (cinco mil, trezentos e vinte reais e quatro centavos), 
referentes os campos 4.11 a 5.11, respectivamente, mais os acréscimos legais. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rui José Diel, Felipe Falcão de 
Lima, João Alberto Barbosa Dias, Osmar Defante, José Wagner Pio de Santana e 
Ademar Andrade de Oliveira. Presidiu a sessão de julgamento aos seis dias do mês de 
outubro de 2016, o conselheiro Suzano Lino Marques. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
em Palmas, TO, aos trinta e um dias do mês de outubro de 2016. 

 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 

Rui José Diel 
Conselheiro relator 


