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EMENTA 
 
ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. FALTA DE RETENÇÃO E 

RECOLHIMENTO DO IMPOSTO 
quando o remetente não efetua a retenção e o recolhimento do imposto conforme 
determinado em termo de acordo de regime especial 

 
 

RELATÓRIO 
 
O contribuinte foi autuado no

ICMS Substituição Tributária (ICMS ST) no valor total de R$ 71.324,27 (setenta e um 
mil, trezentos e vinte quatro reais e vinte sete centavos), sobre mercadorias 
remetidas por intermédio das notas fiscais constantes 
ICMS/ST, relativo ao período de 01/07/2007 a 31/12/2007 e exercícios d
2009.  

 
Também foi autuada no campo 7, referente a ICMS declarado e não 

recolhido, proveniente do cotejamento entre débito e crédito no período de 01/04 a 
30/04/2008, na importância de R$ 239,35 (duzentos e trinta e nove reais e trinta e 
cinco centavos). 

 
A autuada foi intimada via postal e apresentou impugnação tempestiva às 

fls. 311/317. 
 
Às folhas 319, o julgador de primeira instância remete os autos à origem 

para saneamento, e às fls. 321/323 o autor do procedimento
anexando cópia do Termo de Acordo de Regime Especial 

 
O julgador de primeira instância, em sentença às fls. 335/341, julgou o 

auto de infração procedente, condenando o sujeito 
créditos tributários conforme exigido
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS
 
 

107/2012 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.002 

2010/6040/500634 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/000251 

MARTINS COM. DE MEDICAMENTO
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.999.859-2 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. FALTA DE RETENÇÃO E 
RECOLHIMENTO DO IMPOSTO PELO REMETENTE – É legítima a e

o remetente não efetua a retenção e o recolhimento do imposto conforme 
determinado em termo de acordo de regime especial – TARE.  

O contribuinte foi autuado nos campos 4, 5 e 6, por deixar de recolher 
ributária (ICMS ST) no valor total de R$ 71.324,27 (setenta e um 

mil, trezentos e vinte quatro reais e vinte sete centavos), sobre mercadorias 
remetidas por intermédio das notas fiscais constantes dos
ICMS/ST, relativo ao período de 01/07/2007 a 31/12/2007 e exercícios d

Também foi autuada no campo 7, referente a ICMS declarado e não 
recolhido, proveniente do cotejamento entre débito e crédito no período de 01/04 a 

ortância de R$ 239,35 (duzentos e trinta e nove reais e trinta e 

A autuada foi intimada via postal e apresentou impugnação tempestiva às 

Às folhas 319, o julgador de primeira instância remete os autos à origem 
to, e às fls. 321/323 o autor do procedimento

anexando cópia do Termo de Acordo de Regime Especial – TARE da autuada.

O julgador de primeira instância, em sentença às fls. 335/341, julgou o 
auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos tributários conforme exigidos na inicial, mais os acréscimos legais.
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

DE MEDICAMENTOS LTDA. 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. FALTA DE RETENÇÃO E 
legítima a exigência fiscal 

o remetente não efetua a retenção e o recolhimento do imposto conforme 

4, 5 e 6, por deixar de recolher 
ributária (ICMS ST) no valor total de R$ 71.324,27 (setenta e um 

mil, trezentos e vinte quatro reais e vinte sete centavos), sobre mercadorias 
 levantamentos de 

ICMS/ST, relativo ao período de 01/07/2007 a 31/12/2007 e exercícios de 2008 e 

Também foi autuada no campo 7, referente a ICMS declarado e não 
recolhido, proveniente do cotejamento entre débito e crédito no período de 01/04 a 

ortância de R$ 239,35 (duzentos e trinta e nove reais e trinta e 

A autuada foi intimada via postal e apresentou impugnação tempestiva às 

Às folhas 319, o julgador de primeira instância remete os autos à origem 
to, e às fls. 321/323 o autor do procedimento emite parecer, 

ARE da autuada. 

O julgador de primeira instância, em sentença às fls. 335/341, julgou o 
passivo ao pagamento dos 
acréscimos legais. 
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Devidamente intimado da sentença de primeira instância, o contribuinte 

apresentou recurso voluntário tempestivo às fls. 344/349, arguiu preliminar de 
nulidade do auto de infração, pois o mesmo apresenta quatro situações que 
apontam para o cerceamento do direito de defesa:  

 
1ª situação, diferencial de alíquota para a pauta do valor agregado, sendo 

que a substituição tributária nas operações com produtos farmacêuticos é regulada 
pelas normas do Convênio ICMS 76/94, que estabelece alíquotas diferentes para 
MVA pauta;  

 
2ª situação, valor do ICMS/ST fracionado por produto, e não sobre o valor 

da nota fiscal; 
 
3ª situação, saídas não tributadas, o auditor tomou como base os dados 

do SINTEGRA e calculou a ST deixando de excluir os produtos destinados a 
distribuidores que por força de TARE são substitutos tributários; 

 
4ª situação, duplicidade de lançamento, pois o contexto 7 se refere ao 

exercício de 2008, parte do período já contemplado no contexto 5. 
 
Diz Também, que os valores apurados pelo auditor fiscal não estão 

corretos, e pede pela improcedência do auto de infração. 
 
A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a 

manutenção da sentença de primeira instância que julgou procedente o auto de 
infração. 

 
Em sessão plenária do dia sete de novembro de 2011, o Conselho de 

Contribuintes e Recursos Fiscais, decidiu acolher a preliminar de nulidade da 
sentença por haver contradição no histórico, arguida pelo Conselheiro Relator, para 
tornar nulo os atos praticados a partir de fls. 335/341. 

 
O julgador de primeira instância profere nova sentença às fls. 358/365, 

retificando a sentença anterior, julgando procedente o auto de infração. 
 
Intimada da nova decisão de primeira instância via postal, a autuada 

comparece aos autos apresentando recurso voluntário (fls. 368/374) a este 
Conselho, repetindo os termos do recurso primitivo. 

 
A Representação Fazendária em parecer às fls. 378/379, afirma que os 

argumentos do sujeito passivo são os mesmos da peça impugnatória e não afastam 
a conclusão do fisco, e por ser o crédito tributário legal e legítimo, pede que seja 
mantida a decisão singular. 

 
 

VOTO 
 
A presente lide se configura por deixar de recolher ICMS Substituição 

Tributária (ICMS-ST) sobre mercadorias remetidas por intermédio das notas fiscais 
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constantes dos levantamentos de ICMS/ST, e ICMS declarado e não recolhido, 
proveniente do cotejamento entre débito e crédito. 

 
Em seu recurso a autuada arguiu preliminar de nulidade do auto de 

infração, pois o mesmo apresenta 4 situações que apontam para o cerceamento do 
direito de defesa. 

 
Da forma como foi exposta pela recorrente, entendo que não lhe assiste 

razão, pois tais situações estão diretamente ligadas ao mérito, portanto devem ser 
rejeitadas, das quais passo à análise meritória. 

 
1ª Situação: Diferencial de Alíquota para a pauta do valor agregado: 
 
Nota-se no levantamento realizado, a aplicação de vários índices de valor 

agregado conforme a diversidade dos produtos, desta forma foi obedecida as 
normas do Convênio ICMS 76/94 suscitado pela autuada, dito como não observado. 

 
2ª Situação: Valor do ICMS-ST fracionado a produtos: 
 
Para efetuar o cálculo da substituição tributária, é realizado o 

desdobramento por unidade, ou seja, produto por produto, fórmula que contempla a 
própria indagação da autuada no que concerne ao item anterior, pois os índices de 
valor agregado são diferentes, conforme o produto, não sendo possível calcular tais 
valores com base no total da nota fiscal, a não ser que se utiliza de índice uniforme. 

 
3ª Situação: Saídas não tributadas: 
 
Quanto às saídas especificadas neste item, esta situação refere-se a 

remessa à portadores de TARE, para pagamento do ICMS – ST no destino, porém, 
a clausula segundo do TARE do remetente o responsabiliza pela retenção do ICMS-
ST, mesmo no caso do destinatário ser detentor de Termo de Acordo. 

 
4ª Situação: Dupla autuação: 
 
Trata-se de argumento relativo à duplicidade de tributação no exercício de 

2008, porém, são matérias distintas uma da outra, enquanto um contexto trata de 
valor fracionado o outro, refere-se a ICMS declarado e não recolhido, portanto, são 
casos distintos, não havendo o que se falar em dupla autuação apenas por referir-se 
a um mesmo período de apuração. 

 
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, e art. 49, §§ 2o, 4o e 5o, do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 
2.912/2006, 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; 
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Art. 49.  O estabelecimento importador ou o industrial fabricante 
remetente é responsável, na qualidade de contribuinte substituto, 
pela retenção e recolhimento do imposto devido relativo às 
operações subsequentes ou à entrada para uso ou consumo do 
destinatário dos produtos farmacêuticos relacionados no Anexo XXI 
deste Regulamento. (Convênio ICMS 76/94). 
(...) 
 
§ 2o É vedado ao estabelecimento importador ou industrial fabricante 
promover saída dos produtos farmacêuticos, os relacionados no 
Anexo XXI deste Regulamento, para destinatário revendedor 
estabelecido neste Estado sem a correspondente retenção do 
imposto. 
(....) 
 
§ 4o A base de cálculo do imposto para fim de substituição tributária 
é o valor correspondente ao preço constante da tabela, sugerido pelo 
órgão competente para venda a consumidor, e, na falta deste preço, 
o valor correspondente ao preço máximo de venda a consumidor 
sugerido ao público pelo estabelecimento industrial, observado o § 6o 
deste artigo. 
 
§ 5o Inexistindo o valor de que trata o parágrafo anterior, a base de 
cálculo é obtida tomando-se por parâmetro o montante formado pelo 
preço praticado pelo remetente nas operações com o comércio 
varejista, neste preço incluídos o valor do Imposto sobre Produtos 
Industrializados, o frete e/ou carreto até o estabelecimento varejista e 
demais despesas cobradas ou debitadas ao destinatário, adicionada 
a parcela resultante da aplicação sobre o referido montante, de um 
dos percentuais indicados nos itens a que se refere o caput deste 
artigo, observado o parágrafo subsequente. 

 
Portanto, analisados os presentes autos, resta claro que o sujeito passivo, 

deixou de cumprir com a legislação tributária aplicável ao caso, além de não 
apresentar provas que modificassem o feito, entendo que está correta a exigência 
dos créditos tributários lançados nos campos 4, 5, 6 e 7, do auto de infração. 

 
Diante do exposto, conheço do recurso apresentado tempestivamente, 

nego-lhe provimento, e voto confirmando a sentença prolatada em primeira instância 
que julgou procedente o auto de infração de no 2010/000251, em todos os seus 
campos, mais os acréscimos legais. 

 
 

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 por cerceamento de defesa, arguida pela Recorrente. 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 
2010/000251 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 9.680,09 (nove mil, seiscentos e oitenta reais e nove centavos) R$ 
14.512,02 (quatorze mil, quinhentos e doze reais e dois centavos), R$ 47.132,66 
(quarenta e sete mil, cento e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos) e R$ 
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239,35 (duzentos e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos) referentes aos 
campos 4.11 a 7.11, respectivamente, 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, Fernanda Teixeira Halum, 
João Gabriel Spicker e Deides Ferreira Lopes. Presidiu a sessão de julgamento aos 
23 dias do mês de agosto de 2012, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, aos 25 dias do mês de setembro de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Conselheiro Relator 


