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ACÓRDÃO No: 

 
215/2017 

PROCESSO No: 2013/6040/504413 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/003193 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.431 
RECORRENTE:  REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.391.871-6 
RECORRIDA:  FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA  
 
 

ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. TARE. PROCEDENTE - É 
procedente a reclamação tributária, quando comprovado a falta de recolhimento e/ou 
o recolhimento a menor de ICMS – ST nas operações interestaduais, por força do 
Termo de Acordo de Regime Especial – TARE. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário contra o 
contribuinte qualificado na peça inaugural, referente ao recolhimento a menor do 
ICMS Substituição Tributária nos exercícios de 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013. 

 
Foram anexados aos autos os levantamentos do ICMS Substituição 

Tributária, documentos auxiliares de notas fiscais eletrônicas e CD-ROM (fls. 05/36). 
 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal (fls. 38), 

apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 
39/41): 

 
Que possui Termo de Acordo no 1.679/2006 e que o ICMS-ST foi 

calculado com base no que determina o item 31 do Anexo XXI do Regulamento do 
ICMS; que não houve nenhuma infringência aos preceitos legais. 

 
Fez juntada de procuração, alteração contratual e documento de 

identidade (fls. 42/47). 
 
Foi lavrada sentença singular, onde a julgadora de primeira instância 

informa que o sujeito passivo está devidamente identificado no auto de infração, a 
intimação é válida, a impugnação é tempestiva e apresentada por advogada 
legalmente constituída, nos termos do art. 20, caput da Lei nº 1.288/01 com redação 
dada pela Lei no 2.521/11; o autuante identificado no campo 10 possui capacidade 
ativa para constituição do crédito tributário; que não há preliminares; que a 
impugnante limita-se a informar que possui TARE com o Estado do Tocantins e que 
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recolheu o ICMS-ST corretamente, sem qualquer fundamentação ou provas que 
possam contradizer os levantamentos e os documentos fiscais anexados aos autos 
pelo autor do procedimento; que o trabalho elaborado pelo autuante está correto, 
tendo em vista que foi recolhido a menor o ICMS devido por substituição tributária. 

 
Com isto, o julgador de primeira instância julga procedente o auto de 

infração no 2013/003193, condenando o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributários: 

 
Campo 4.11 - no valor de R$ 4.044,01 (quatro mil, quarenta e quatro reais 

e um centavo), com a penalidade do campo 4.15, mais acréscimos legais; 
 
Campo 5.11 - no valor de R$ 10.056,11 (dez mil, cinquenta e seis reais e 

onze centavos), com a penalidade do campo 5.15, mais acréscimos legais; 
 
Campo 6.11 - no valor de R$ 14.198,71 (catorze mil, cento e noventa e 

oito reais e setenta e um centavos), com a penalidade do campo 6.15, mais os 
acréscimos legais; 

 
Campo 7.11 - no valor de R$ 19.021,63 (dezenove mil, vinte e um reais e 

sessenta e três centavos), com a penalidade do campo 7.15, mais os acréscimos 
legais; 

 
Campo 8.11 - no valor de R$ 1.857,17 (um mil, oitocentos e cinquenta e 

sete reais e dezessete centavos), com a penalidade do campo 8.15, mais os 
acréscimos legais. 

 
O sujeito passivo foi intimado da decisão de primeira instância por via 

postal (fls. 56), apresentando recurso voluntário tempestivo (fls. 57/59). 
 

Por sua vez a Representação Fazendária recomenda a manutenção da 
decisão de primeira instância para julgar procedente o auto de infração e o processo 
retorna para julgamento (fls. 168/172) 

 
É o Relatório. 
 

 
VOTO 

 
 
O crédito tributário constituído contra o sujeito passivo identificado na 

inicial trata-se do recolhimento a menor do ICMS - Substituição Tributária, nas 
mercadorias sujeitas a tributação na alíquota de 17% (dezessete por cento). 

 
O autor do procedimento elaborou os levantamentos, levando-se em 

conta que, no cálculo da substituição tributária, o contribuinte não utilizou os valores 
constantes dos documentos fiscais, conforme previsto no Termo de Acordo de 
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Regime Especial – TARE e, nos termos do art. 44, inciso IX, da Lei 1287/2001 como 
segue: 

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

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

Em seu recurso voluntário, a recorrente não traz nenhum fato novo, 
limitando-se a fazer as mesmas alegações apresentadas na impugnação de primeira 
instância, onde informa que possui TARE com o Estado do Tocantins e que recolheu 
o ICMS-ST corretamente, sendo que as diferenças detectadas trata-se de 
adequação por parte do sistema. 

 
Ocorre que as diferenças encontradas pelo autuante são muito altas para 

serem consideraradas meros ajustes de centavos ocorridos no sistema. Entendo 
que o trabalho elaborado está correto, devidamente comprovado pelos documentos 
anexados aos autos. 

 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Tocantins 

tem decisão sobre o assunto: 
 

ACÓRDÃO Nº.: 077/2017 - EMENTA: ICMS. SUBSTITUIÇÃO 
TRIBUTÁRIA. PROCEDENTE - É procedente a reclamação 
tributária, quando comprovado a falta de recolhimento e/ou o 
recolhimento a menor de ICMS - ST, apurado nas operações 
interestaduais. 

 
Por todo o exposto, voto pela manutenção da decisão singular que julgou 

procedente o auto de infração no 2013/003193 para condenar o sujeito passivo. 
 

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, no mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento 
para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedentes as 
reclamações tributárias constante do auto de infração no 2013/003193 e condenar o 
sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 4.044,01 
(quatro mil, quarenta e quatro reais e um centavo), R$ 10.056,11 (dez mil, cinquenta 
e seis reais e onze centavos), R$ 14.198,71(quatorze mil, cento e noventa e oito 
reais e setenta e um centavos), R$ 19.021,63 (dezenove mil, vinte e um reais e 
sessenta e três centavos), R$ 1.857,17 (mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e 
dezessete centavos) referentes os campos 4.11 a 8.11, respectivamente, mais os 
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acréscimos legais. O representante fazendário Rui José Diel fez sustentação pela 
Fazenda Pública Estadual.  Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Josimar Júnior de Oliveira Pereira, Juscelino de Oliveira Cesar, Osmar Defante, 
Ricardo Shiniti Konya, Kellen C. Soares Pedreira do Vale e Heverton Luiz de 
Siqueira Bueno. Presidiu a sessão de julgamento aos trinta e um dias do mês de 
maio de 2017, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos vinte e nove dias do mês de novembro de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques  
Presidente 

 

 

 

Josimar Junior de Oliveira Pereira 
Conselheiro Relator 


