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ACÓRDÃO No 

 
071/2016 

PROCESSO No: 2014/6040/503743 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2014/002499 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.313 
RECORRRENTE: RIO VERMELHO DISTRIBUIDOR LTDA 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.998.022-7 

 
 

 
EMENTA 
 
 

 ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. OBRIGATORIEDADE DE 
RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DO IMPOSTO RETIDO. PROCEDENTE EM 
PARTE - É procedente a exigência de recolhimento do ICMS – ST, indicado em nota 
fiscal eletrônica, sobre as mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária. 

 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto 
de infração nº 2014/002499, contra o contribuinte qualificado na peça inaugural, 
referente à falta de retenção ou retenção a menor do imposto devido por substituição 
tributária. 
 

Foram anexados aos autos, relatório de nota fiscal eletrônica autorizada e 
levantamento do ICMS substituição tributária (fls. 04/214). 
 

A autuada foi intimada do auto de infração por via postal (fls. 216), 
apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 
217/222): 

 
Que a penalidade é confiscatória e abusiva; que o desrespeito à 

capacidade contributiva gera desequilíbrio financeiro para a empresa; que a 
autoridade autuante se equivocou ao mencionar que o contribuinte não havia 
realizado o pagamento do ICMS substituição tributária, pois sempre cumpriu com 
suas obrigações tributárias, não deixando de recolher o imposto ora questionado; 
que os pagamentos do imposto foram totalmente efetuados. 

 
Fez juntada de procuração, documentos pessoais e alteração contratual 

(fls. 223/230). 
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O Julgador de Primeira Instância após amplo embasamento na legislação 
vigente profere a sentença, julgando PROCEDENTE o auto de infração nº 
2014/002499 e CONDENANDO a autuada ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 142.510,89 (cento e quarenta e dois mil e quinhentos e dez reais e 
oitenta e nove centavos), com penalidade do campo 4.15, mais os acréscimos 
legais. 

 
Intimado da sentença proferida em Primeira Instância, comparece o 

sujeito passivo em Recurso Voluntário, tempestivamente, arguindo em preliminar, a 
nulidade do lançamento por cerceamento de defesa, face a ausência do 
levantamento fiscal e os respectivos documentos probantes. Ainda nesta linha, que 
consta na consulta 06/2013 a não sujeição ao regime de substituição tributária os 
complementos alimentares de NCM 21.06.90.30. Somando se a isso foi aplicado 
multa de natureza confiscatória. 

 
Quanto ao mérito alega que o levantamento foi elaborado de forma 

incorreta, sem levar em consideração alguns pagamentos e inclusão de produtos 
que deixarem de ser substituição tributária. Complementa citando que conforme 
consulta 06/2013, os produtos de NCM 21.06.90.30 devem ser extraídos, por não 
corresponderem ao item 18 do anexo 21 do RICMS, portanto não sendo 
considerados substituição tributária. 

 
O Representante da Fazenda Pública Estadual, em suas considerações 

contidas no Parecer 50/2016 de fls.265/267, recomenda a este Conselho, a 
manutenção da Sentença Singular, que julgou PROCEDENTE a reclamação 
tributária do auto de infração em epígrafe. 

 
Em sessão plenária, a pedido do conselheiro relator, decidiu este 

Conselho converter o julgamento em diligência, para que o autor do procedimento 
junte cópias das notas fiscais utilizadas no levantamento da substituição tributária, 
por amostragem mensal e exclua deste mesmo levantamento os produtos contidos 
nas notas fiscais de código NCM 21069030, em razão da consulta apresentada pelo 
sujeito passivo em fls. 263-264. 

 
Atendendo a Resolução nº 002/2016, o autor do feito apresenta as notas 

fiscais solicitadas, exclui dos levantamentos os produtos citados na referida 
Resolução e apresenta uma nova conclusão do levantamento fiscal, cujo valor passa 
a ser de R$ 142.479,48(cento e quarenta e dois mil e quatrocentos e setenta e nove 
reais e quarenta e oito centavos). 

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
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Preliminarmente, a recorrente argui nulidade do lançamento, por 

cerceamento de defesa, face a ausência de levantamento fiscal e os respectivos 
documentos probatórios, fato este que não procede, tendo em vista que o auto de 
infração tem origem no levantamento do ICMS substituição tributária que faz constar 
de fls. 14 as 214, extraídos das notas fiscais de saídas para o Estado do Tocantins 
pertencentes ao sujeito passivo. Ainda assim consta em anexo de fls.273 as 294, 
por amostragem, os documentos fiscais, base do levantamento. 

 
À vista do exposto, conheço da preliminar arguida, nego-lhe provimento e 

passo à análise do mérito deste contencioso. 
 
Alega o sujeito passivo que o levantamento foi elaborado de forma 

incorreta, que levou em consideração alguns pagamentos e inclusão de produtos 
que deixaram de ser substituição tributária. Cita que conforme consulta 06/2013, os 
produtos de NCM 21.06.90.30, não correspondem ao item 18 do anexo 21 do 
RICMS, portanto, devem ser extraídos. 

 
Nota-se claramente que o contribuinte não traz ao bojo do processo 

nenhum comprovante de tais pagamentos por ele alegado. Quanto aos produtos 
relativos a consulta 06/2013, em atendimento à Resolução 002/2016 de fls. 270, o 
autor do lançamento elaborou novo levantamento da substituição tributária, onde 
extraiu todos os produtos de NCM 21.06.90.30 de suas respectivas notas fiscais, 
cujo valor da diferença de ICMS a recolher passou a ser de R$ 142.479,48, além de 
anexar cópias das notas fiscais por amostragem mensal às fls. 273 as 298. 

 
A presente demanda refere-se à falta de retenção ou retenção a menor do 

imposto devido por substituição tributária. 
 
Tal pretensão fiscal encontra respaldo no art. 44, inciso IX da Lei nº 

1.287/01, tipificado no campo 4.13 do auto: 
 

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

 
A penalidade aplicada está prevista no art. 48, inciso III, alínea d da Lei nº 

1.287/01, sugerida no campo 4.15 do auto de infração. 
 

Art. 48. A multa prevista no inciso I do artigo anterior será 
aplicada na forma a seguir: 
 
(...) 



Publicado no Diário Oficial de nº 4.652 de 1o de julho de 2016 
 
 
 
                                                    

 

                                                                                                    Contencioso Administrativo-Tributário 

 
 

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-908 

Tel: +55 63 3218 1240 | 3218 1202 – Fax: +55 63 3218 1291 - www.sefaz.to.gov.br 
 
 

4 

 
III – 100%, quando a falta de recolhimento do imposto 
decorrer da: (Redação dada pela Lei 2.253 de 16.12.09). 
 
(...) 
 
d) falta da retenção do imposto devido pelo sujeito 
passivo por substituição; 

 
A impugnante afirma que efetuou pagamentos do imposto ora 

questionado. Contudo, não anexou aos autos nenhum documento que comprove 
suas alegações, contrariando o disposto na Lei nº 1.288/01: 

 
Art. 45. A impugnação ao lançamento de ofício: 
 
I – é instruída com os documentos em que se 
fundamentar; 

 
No levantamento realizado pelos auditores fiscais e que deu sustentação 

ao lançamento do crédito tributário constatou-se a ocorrência de ICMS-ST retido e 
não recolhido ou recolhido a menor. 

 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins 

decidiu: 
 

ACÓRDÃO Nº.: 041/2014 - EMENTA: ICMS 
SUBSTIUIÇÃO TRIBUTÁRIA. TERMO DE ACORDO DE 
REGIME ESPECIAL - TARE. OBRIGATORIEDADE DE 
RECOLHIMENTO DO IMPOSTO NO MÊS 
SUBSEQUENTE AO DA ENTRADA DAS 
MERCADORIAS NO ESTABELECIMENTO DA 
EMPRESA - É procedente a exigência de ICMS sobre as 
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária 
que não foi contestada a sua incidência ou comprovado o 
recolhimento do tributo. RECURSO VOLUNTÁRIO 
DESPROVIDO. MANIFESTAÇÃO DO 
REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
ACOLHIDA. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
MANTIDA. MAIORIA. 
 
 

Diante do exposto, conheço da impugnação apresentada, dou-lhe 
provimento parcial e julgo PROCEDENTE em parte, o auto de infração nº 
2014/002499, CONDENANDO a autuada ao pagamento do crédito tributário no valor 
de R$ 142.479,48 (cento e quarenta e dois mil, quatrocentos e setenta e nove reais e 
quarenta e oito centavos), referente parte do campo 4.11, mais os acréscimos legais 
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e ABSOLVENDO do valor de R$ 31.41(trinta e um reais e quarenta e um centavos), 
referente parte do campo 4.11. 

 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa, por ausência de 
levantamento e documentos fiscais, arguida pelo sujeito passivo. No mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento parcial para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte a 
reclamação tributária constante do auto de infração no 2014/002499 e condenar o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 142.479,48 (cento 
e quarenta e dois mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e oito 
centavos) referente parte do campo 4.11, mais os acréscimos legais e, absolver do 
valor de R$ 31,41 (trinta e um reais e quarenta e um centavos), referente parte do 
campo 4.11. A representante fazendária Edilene Míriam de Souza fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
João Alberto Barbosa Dias, Osmar Defante, José Wagner Pio de Santana, 
Guilherme Trindade Meira Costa, Rui José Diel e Ademar Andrade de Oliveira. 
Presidiu a sessão de julgamento aos vinte dias do mês de junho de 2016, o 
conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
Plenário do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais em Palmas-

TO, aos 29 dias do mês de junho de 2016. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

João Alberto Barbosa Dias 
Conselheiro Relator 

 


