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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 099/2012
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.063
PROCESSO No: 2011/7240/500441
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/002080
RECORRENTE: NÚCLEO DE ABASTECIMENTO DE ARTIGOS DE 

HIGIENE AO VAREJISTA LTDA.
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.422.937-0
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS SUBSTIUIÇÃO TRIBUTÁRIA. TERMO DE ACORDO DE REGIME 
ESPECIAL SUSPENSO. OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO 
NO MOMENTO DA ENTRADA DAS MERCADORIAS – É devido o recolhimento do 
imposto no momento da entrada das mercadorias em território tocantinense, quando 
o termo de acordo que postergava o recolhimento encontra-se suspenso.

RELATÓRIO

O contribuinte foi autuado por adquirir em outra unidade da federação 
mercadorias sujeitas ao regime de Substituição Tributária, sem efetuar o devido 
recolhimento do ICMS incidente na operação, no valor de R$ 263.876,22 (duzentos 
e sessenta e três mil, oitocentos e setenta e seis reais e vinte e dois centavos), 
valendo-se do Termo de Acordo de Regime Especial - TARE no 02253/2010, que se 
encontrava suspenso no momento do ingresso das mesmas no território do Estado 
do Tocantins. As mercadorias referentes às NFes no 121977 e 122065, foram 
apreendidas por meio do Termo de Apreensão nº 2011/000383 de 16/09/2011, 
conforme documentos anexos ao auto.

Intimado do auto de infração, o sujeito passivo comparece aos autos 
aduzindo, que em 11.06.2010 firmou com o Estado do Tocantins o Termo de Acordo 
de Regime Especial no 2.253/2010 e em 26.06.2010 firmou o primeiro aditivo ao 
TARE. 

No entanto, em determinado momento constitui-se em mora com uma das 
obrigações assumidas no Termo de Acordo, ocasionando a suspensão do mesmo 
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em 31.08.2011 por meio da Portaria no 1.023 publicada no Diário Oficial do dia 
12.09.2011, oportunidade em que passou a vigorar a suspensão.

Diz ainda, que o contribuinte não foi notificado pessoalmente sobre a 
suspensão, sendo desconhecedor da situação que ensejou a mesma, uma vez que 
já tinha quitado suas obrigações com o Estado do Tocantins em momento anterior 
ao da suspensão.

Alega que teve suas mercadorias apreendidas e lavrado o presente auto 
de infração. E que no momento em que tomou ciência da suspensão do TARE, 
passou a diligenciar no sentido de esclarecer o equívoco, que culminou na 
reativação do mesmo em 06.10.2011 por meio da Portaria no 1.120, de 03.10.2011.

Ao final, pugna pela improcedência do feito, diante do reconhecimento da 
inexistência dos motivos que fundamentaram a suspensão do TARE, uma vez que 
se não fosse a indevida suspensão, não existiria o presente Auto de Infração.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação e negou-lhe 
provimento, julgando procedente o auto de infração.

Intimado da sentença de primeira instância, o contribuinte apresentou 
tempestivamente recurso voluntário, onde reitera todas as alegações feitas em sede 
de impugnação.

A Representação Fazendária – REFAZ, em sua manifestação, recomenda 
que seja mantida a sentença de primeira instância para que seja julgado procedente 
o Auto de infração.

VOTO

Visto, analisado e discutido o presente processo, que exige ICMS 
Substituição Tributária quando da entrada das mercadorias em território 
tocantinense.

O sujeito passivo alega em sua defesa que mantinha Termo de Acordo de 
Regime Especial – TARE, com a Fazenda Pública estadual.

Porém, conforme se verifica nos documentos juntados aos autos o 
referido TARE encontrava-se suspenso na época do fato gerador, que ocasionou a 
exigência do presente crédito tributário.

Por outro lado, ao analisarmos o TARE, podemos verificar que no caso de 
mercadorias sujeitas ao regime de Substituição Tributária, o sujeito passivo gozava 
apenas do beneficio da postergação do recolhimento do imposto para o 9o (nono) dia 
do mês subsequente à ocorrência da operação, vejamos o disposto na cláusula 
sexta, I, e na cláusula sétima do referido TARE:

CLÁUSULA SEXTA – A Acordada é responsável pela retenção e 
recolhimento do ICMS, devido pelas operações subsequentes, 
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quando adquirir mercadorias sujeitas ao regime de Substituição 
Tributária

I – de fornecedor estabelecido em outras Unidades da Federação, ao 
qual não seja atribuído a obrigatoriedade de fazer a retenção e o 
recolhimento do IMCS, mediante convênio ICMS, protocolo ICMS ou 
termo de acordo de regime especial celebrado com a SEFAZ-TO;
(...)

CLÁUSULA SÉTIMA – O recolhimento do ICMS referente às 
operações previstas neste Termo de Acordo de Regime Especial 
será efetuado até o 9º dia do mês subsequente à ocorrência da 
operação, junto à rede bancária autorizada, em Documento de 
Arrecadação de Receitas Estaduais – DARE.

Assim sendo, como acima exposto existe a obrigatoriedade do 
recolhimento do imposto conforme determina o art. 12, parágrafo único, inciso I, da 
Lei 1.287/2001, in verbis:

Art. 12. São sujeitos passivos por substituição, relativamente às 
operações ou às prestações antecedentes ou concomitantes:
(...)

Parágrafo único. Na hipótese de responsabilidade tributária em 
relação às operações ou prestações antecedentes ou concomitantes, 
o imposto devido nas referidas operações ou prestações será pago 
pelo responsável, quando:

I – da entrada ou recebimento da mercadoria, do bem ou do serviço;

Desta forma, com a suspensão do TARE, a postergação do recolhimento 
do imposto simplesmente deixou de existir, devendo o mesmo ser recolhido pelo 
destinatário no momento da entrada das mercadorias em território Tocantinense, 
uma vez que o mesmo é responsável pela retenção e recolhimento do imposto que 
não foi retido ou recolhido na origem, conforme previsto no art. 13, inciso XII, da Lei 
1.287/2001, a saber:

Art. 13. São responsáveis por substituição em relação às operações 
subsequentes:
(...)

XII – qualquer contribuinte deste Estado que receber ou adquirir 
mercadorias de que trata o Anexo I, provenientes de outros estados 
ou do exterior, para fins de comercialização no território tocantinense, 
salvo quando o imposto já tiver sido recolhido na origem.

De todo o exposto, entendo correta a exigência do crédito tributário em 
questão. Portanto, voto para manter a decisão singular e julgar procedente o auto de 
infração.

É como voto.
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DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração de no

2011/002080 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 263.876,22 (duzentos e sessenta e três mil, oitocentos e setenta e seis 
reais e vinte e dois centavos), referente ao campo 4.11, mais os acréscimos legais. 
O Senhor Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fernanda Teixeira 
Halum, Deides Ferreira Lopes e com voto vencedor João Gabriel Spicker. Presidiu a 
sessão de julgamento aos 27 dias do mês de agosto de 2012, o conselheiro Edson 
Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 17 dias do mês de setembro de 2012.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

Fernanda Teixeira Halum
Conselheira Relatora

João Gabriel Spicker
Conselheiro voto vencedor


