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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO 

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 
 
 

ACÓRDÃO No: 080/2012 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.069 
PROCESSO No: 2011/6040/500452 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/000159 
RECORRENTE: PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S.A. 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.998.016-2 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 

 
ICMS. CONTRIBUINTE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO POR FORÇA DE 

TERMO DE ACORDO. VALOR DO IMPOSTO RETIDO E RECOLHIDO A MENOR 
QUE O DETERMINADO – Exigível a diferença do imposto que é retido e recolhido a 
menor que o estabelecido em termo de acordo. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A empresa foi autuada por deixar de reter e recolher o ICMS devido por 
Substituição Tributária no valor total de R$ 88.664,36 (oitenta e oito mil, seiscentos 
sessenta e quatro reais e tinta e seis centavos), relativo aos exercícios de 2007, 
2008 e 2009, referente à remessa de diversos produtos alimentícios para 
destinatários localizados no estado do Tocantins com recolhimento de ICMS/ST à 
menor, conforme levantamento do ICMS/ST e termo de acordo de regime especial 
no 1203/2002. 

 
Em anexo levantamento de ICMS gravado em mídia eletrônica, com nota 

explicativa. 
 
A autuada foi intimada por via postal, apresentou impugnação tempestiva. 
 
Em despacho de fls. 307, o julgador de primeira instância retorna os autos 

à origem para manifestação do autuante quanto às alegações do sujeito passivo em 
sua impugnação. 

 
O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 

provimento e julgou o auto de infração procedente. 
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Devidamente intimado da sentença de primeira instância o sujeito passivo 

apresentou recurso voluntário tempestivo, alegando que os presentes autos não 
tratam da falta de recolhimento do ICMS/ST propriamente dito, mas sim que a base 
de cálculo deveria ser efetuada com base em pauta fiscal. 

 
Portanto, cabe frisar que a presente lide incide em se saber se pode a 

Fazenda Pública determinar valores presumíveis de base de cálculo do imposto, 
quando relativamente às operações sobre as quais se aplicam a aludida pretensão. 

 
Diz também, que a pauta fiscal representa valores acima da prática de 

preços finais por parte dos destinatários dos produtos da autuada, representa, 
portanto, fato presumido não realizado e, sobre estes não há que se fazer incidir o 
imposto, pois, não se efetivou o fato gerador. 

 
Aduz, que a pauta fiscal nada mais é do que a troca da base de cálculo 

real por outra arbitrada de modo autoritário pela fiscalização, justifica colacionando 
diversas doutrinas. 

 
Alega, que a multa aplicada tem caráter confiscatório, fato este que é 

vedado pela Constituição Federal, citando decisões dos tribunais, portanto, caso não 
se cancelem as infrações fiscais, as multas aplicadas em desfavor do sujeito passivo 
devem ser excluídas de cada infração fiscal, diante da abusividade e 
confiscatoriedade que lhe são intrínsecas. 

 
De todo o exposto, requer que seja recebido, conhecido e provido o 

presente recurso, para ao final ser reformada a decisão monocrática. 
 
O Representante Fazendário em manifestação de fls. 349/350 pugna pela 

manutenção da sentença de primeira instância. 
 
 

VOTO 
 

 
Visto, analisado e discutido o presente processo, que exige ICMS 

Substituição Tributária. 
 
Em análise dos autos nos é apresentado que o sujeito passivo mantém 

com o estado do Tocantins Termo de Acordo de Regime Especial – TARE, onde 
assume a condição de contribuinte substituto tributário, responsabilizando-se pela 
retenção, apuração e recolhimento do ICMS em relação a todas as remessas de 
gêneros alimentícios destinados ao estado do Tocantins. 

 
Ao firmar o TARE o contribuinte e a Fazenda Pública definiram em sua 

cláusula terceira e subcláusulas a forma como será apurada a base de cálculo a ser 
utilizada pela recorrente para proceder à retenção e o recolhimento do ICMS/ST. 
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Portanto, ao verificarmos a base de cálculo utilizada nas mais diversas 
operações de vendas realizadas para este estado o sujeito passivo utilizou de forma 
equivocada valores menores aos estabelecidos no termo de acordo. 

 
Desta forma, entendo que o sujeito passivo não cumpriu integralmente o 

disposto no art. 44, inciso IX, da Lei 1.287/2001, 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; 

 
De todo exposto, entendo correta a exigência do imposto recolhido à 

menor, uma vez que o contribuinte desrespeitou acordo firmado com o estado do 
Tocantins e não recolheu o imposto conforme estabelecido previamente entre as 
partes, portanto deverá ser mantida a decisão de primeira instância que julgou 
procedente a reclamação tributária. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 

 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 

unanimidade, conhecer do recurso, negar-lhe provimento e confirmando a decisão 
de primeira instância, julgar o auto de infração no 2011/000159 procedente e 
condenar a recorrente ao pagamento do crédito tributário nos valores de R$ 
38.346,89 (trinta e oito mil, trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e nove 
centavos), R$ 49.399,82 (quarenta e nove mil, trezentos e noventa e nove reais e 
oitenta e dois centavos) e R$ 917,65 (novecentos dezessete reais e sessenta e 
cinco centavos), referentes aos campos 4.11 a 6.11, respectivamente, mais 
acréscimos legais. O Representante Fazendário Sr. Rui José Diel fez sustentação 
oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
João Gabriel Spicker, Maria do Carmo da Silva e Deides Ferreira Lopes. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 04 dias do mês de julho de 2012, o conselheiro Edson 
Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, aos 06 dias do mês de agosto de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

João Gabriel Spicker 
Conselheiro Relator 


