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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 058/2015
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.405
PROCESSO No: 2013/6040/504454
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2013/003220
SUJEITO PASSIVO: UNIFARMA DISTRIBUIDORA FARMACÊUTICA

LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.999.656-5
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

I – ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RECOLHIMENTO A MENOR. 
TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL – TARE. PRAZO DECADENCIAL. 
IMPROCEDÊNCIA – Extingue-se definitivamente a reclamação tributária pelo 
decurso do prazo decadencial, cuja contagem se inicia no primeiro dia do exercício 
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, na conformidade do 
art. 173, inciso I, do CTN.

II – ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RECOLHIMENTO A MENOR. 
TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL – TARE. PROCEDÊNCIA – O 
contribuinte é obrigado a proceder a retenção e o recolhimento do imposto nas 
operações internas por força de TARE. 

RELATÓRIO

A Fazenda Pública Estadual, através da lavratura do auto de infração 
2013/003220, constituiu crédito tributário contra o sujeito passivo qualificado na peça 
inicial.

O auto de infração exige o ICMS substituição tributária nas operações 
interestaduais com medicamentos relativos aos exercícios de 2008, 2009, 2010 e 
2012.

Foram anexadas aos autos as cópias do demonstrativo sintético do 
crédito tributário ICMS ST, demonstrativo analítico dos produtos sujeitos ao ICMS, 
nota explicativa quanto à execução dos trabalhos de auditoria, amostra das notas 
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fiscais emitidas pela autuada, Boletim de Informações Cadastrais – BIC, cópia do 
Termo de Acordo e Regime Especial – TARE nº 697/96 e da Portaria SEFAZ nº
1.198, de 21/11/2013, referente à revogação do referido TARE, documentos às 
folhas 06/62.

O contribuinte foi intimado do auto de infração por via postal, fls. 69, e 
compareceu tempestivamente ao processo através de advogado regularmente 
constituído, alegando em sua impugnação (fls. 71/79) em síntese, o seguinte:

Preliminarmente, alega cerceamento do direito de defesa considerando 
que não foram apresentados, juntamente com o auto de infração, os levantamentos 
que deram origem ao lançamento do crédito tributário.

Também, ofensa ao princípio da ampla defesa, “diante do levantamento 
não ter clareza quanto a sua confecção que dificulta, ou melhor, impossibilita a 
visualização clara e específica dos lançamentos, que impossibilitam a compreensão 
dos fatos (...)”, fls. 76.

Alega ainda, nulidade do auto de infração, considerando que o 
lançamento do crédito tributário foi alcançado pela decadência nos termos do art.
173, inciso I, do Código Tributário Nacional – CTN.

No mérito, sustenta que não poderia ser exigido o ICMS nas operações 
relacionados no levantamento fiscal.

“Diante da complexidade dos fatos, e da quantidade de lançamentos, 
requer-se que seja refeito o levantamento, com condições de leitura e reaberto prazo 
para análise e apresentação de provas (documentos), haja vista que todo e qualquer 
tributo referente as transferências efetuadas a filial da recorrente neste estrado, fora 
recolhido pela mesma, quando da geração do fato gerador.”, fls. 78.

Ao final, requer a improcedência ou nulidade do lançamento do crédito 
tributário.

Sobreveio a sentença de primeira instância às fls. 82/86, a qual em sede 
de preliminar firmou entendimento no seguinte sentido:

Preliminarmente, a defesa alega o cerceamento do direito de defesa 
pelo fato do contribuinte não ter recebido o levantamento fiscal 
juntamente com o auto de infração. Porém, esse fato já foi sanado, 
uma vez que o sujeito passivo declara que teve acesso ao processo, 
através da requisição das cópias do mesmo, as quais lhe foram 
fornecidas dentro de um prazo razoável, ou seja, 03 dias, razão pela 
qual indefiro o pedido de reabertura de prazo para a juntada de 
provas. Ainda, a defesa alega que houve ofensa ao princípio da 
ampla defesa, considerando “a impossibilidade técnica de se ver e 
entender o levantamento que originou o presente auto de infração. 
Contudo, tal alegação não procede, uma vez que a nota explicativa 
dos trabalhos às fls. 22/9, descreve a metodologia e os 
procedimentos utilizados para a realização dos levantamentos, nota 
explicativa essa, que o sujeito passivo teve acesso quando da 
solicitação das cópias dos autos. Desse modo, rejeito as preliminares 
arguidas acima.
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Em relação à preliminar de decadência do lançamento do crédito 
tributário, vejamos o que dispõe o Código Tributário Nacional – CTN:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se 
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da 
data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário 
pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória 
indispensável ao lançamento. (grifo nosso)

Deste modo, em 1º de janeiro de 2009 começou a correr o prazo 
decadencial do exercício de 2008, tendo seu término ocorrido em 31 de dezembro 
de 2013.

No caso em questão, o auto de infração foi lavrado em 16/12/2013 porém, 
a intimação ao sujeito passivo somente foi efetivada em 06/01/2014 (fls. 69), quando 
já havia decorrido o prazo de cinco anos previsto na legislação tributária.

Como a intimação do sujeito passivo ocorreu após o prazo legal previsto 
no art. 173, inciso I do CTN, está extinto pela decadência o lançamento crédito 
tributário relativo ao exercício de 2008.

O ilustre julgador singular destaca no mérito que a Legislação Tributária 
Estadual, em especial no art. 42 do RICMS, Decreto 2.912/06 e no art. 13, inciso II,
do Código Tributário Estadual, instituído pela Lei nº 1.287/01, dispõe de forma 
diversa ao entendimento da defesa determinando a retenção e o recolhimento do 
ICMS nas operações interestaduais independente das operações serem de vendas 
ou transferências.

Ademais, ressalta o nobre julgador que:

Frisa-se ainda que, na época dos fatos, o sujeito passivo era 
substituto tributário e também detentor do termo de acordo e regime 
especial nº 697/96, conforme cópias às fls. 57/60, e de acordo as 
cláusulas 1ª e 2ª desse instrumento legal, o estabelecimento 
remetente deveria apurar e recolher o ICMS/ST nas remessas 
interestaduais destinadas a contribuintes localizados no Estado do 
Tocantins. Desse modo, entendo correto o lançamento do crédito 
tributário realizado pela fiscalização, considerando que os DANFES e 
os levantamentos juntados aos autos demonstram claramente a 
omissão do sujeito passivo em apurar e recolher o ICMS substituição 
tributária nessas operações, tendo o mesmo violado norma ex-
pressa do Convênio ICMS 76/94, do Termo de Acordo e Regime 
Especial 697/96 e ainda dos artigos 13 e 44, inciso IX, ambos da Lei 
1.287/01. Comprovado que o sujeito passivo descumpriu obrigação 
prevista na legislação tributária é legítima a exigência tributária.
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Desta forma, o ilustre julgador de primeira instância julgou PROCEDENTE 
EM PARTE o auto de infração nº 2013/003220 nos seguintes termos: 

ABSOLVENDO a autuada do valor da infração descrita no:

Campo 4.11 na importância de R$ 11.586,78 (onze mil, quinhentos e 
oitenta e seis reais e setenta e oito centavos) em função da decadência, nos termos 
do art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional – CTN;

CONDENANDO ao pagamento do ICMS substituição tributária nos valores 
indicados abaixo:

Campo 5.11 na importância de R$ 41.122,25 (quarenta e um mil, cento e 
vinte dois reais e vinte e cinco centavos), com a penalidade prevista no campo 5.15 
mais os acréscimos legais;

Campo 6.11 na importância de R$ 46,32 (quarenta e seis reais e trinta e 
dois centavos), com a penalidade prevista no campo 6.15 mais os acréscimos legais;

Campo 7.11 na importância de R$ 8,40 (oito reais e quarenta centavos), 
com a penalidade prevista no campo 7.15 mais os acréscimos legais.

Campo 8.11 na importância de R$ 100,10 (cem reais e dez centavos), com 
a penalidade prevista no campo 8.15 mais os acréscimos legais.

Instado a se manifestar, o sujeito passivo voltou a se manifestar por meio 
de recurso voluntário de fls. 103/114, reforçando seus argumentos de defesa.

De outro lado, a Representação Fazendária – REFAZ, em parecer às fls. 
116/123, após ampla e fundamentada explanação, recomenda a manutenção da 
decisão singular e julgar parcialmente procedente a Reclamação Tributária.

Em conformidade ao art. 5º-B, inciso IV, da Lei 1.288/2001, o ilustre 
representante da Procuradoria Geral do Estado do Tocantins manifestou-se (fl.128) 
favorável ao parecer de lavra do Representante Fazendário, determinando o retorno 
dos autos à origem, para as providências legais.

VOTO

Visto, analisado e discutido o presente processo que exige ICMS 
substituição tributária nas operações interestaduais com medicamentos relativos aos 
exercícios de 2008, 2009, 2010 e 2012.

Analisando os autos verifica-se que a ilustre julgadora a quo julgou 
procedente em parte o auto de infração nº 2013/003220, absolvendo o sujeito 
passivo da infração descrita no campo 4.11 em função da decadência, nos termos 
do art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional – CTN e condenando o sujeito 
passivo nos campos 5.11 a 8.11 do auto de infração.
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Em relação ao campo 4.11 do auto, insta sublinhar que o nobre julgador
firma seu entendimento considerando que o auto de infração foi lavrado em 
16/12/2013, porém, a intimação ao sujeito passivo somente foi efetivada em 
06/01/2014 (fls. 69), quando já havia decorrido o prazo de cinco anos previsto na 
legislação tributária. Neste sentido, como a intimação do sujeito passivo ocorreu 
após o prazo legal previsto no art. 173, inciso I, do CTN, está extinto pela 
decadência o lançamento crédito tributário relativo ao exercício de 2008, conforme 
preceitua o referido diploma legal, senão vejamos:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado;

Neste sentido, verificado o decurso do prazo decadencial insculpido na 
norma acima colacionada, impõe-se a extinção do crédito tributário, à luz do disposto 
no art. 156, inciso V, do mesmo diploma legal, in verbis:

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)

V – a prescrição e a decadência;

Destarte, verifica-se que o nobre julgador proferiu decisão acertada, 
auxiliado pelos elementos probatórios carreados aos autos, bem como em 
conformidade a legislação tributária vigente e de acordo com remansoso
entendimento já assentado por este venerando Conselho de Contribuintes e 
Recursos Fiscais em casos análogos, senão vejamos:

ACÓRDÃO Nº 065/2012 – ICMS. IMPOSTO DEVIDO POR 
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LAVRATURA DO AUTO DE 
INFRAÇÃO DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL. INTIMAÇÃO DO 
SUJEITO PASSIVO DEPOIS DE TRANSCORRIDOS CINCO ANOS 
DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE AO DO FATO 
GERADOR. DECADÊNCIA – Extingue-se o crédito tributário quando 
a notificação ao sujeito passivo da lavratura do auto de infração 
ocorre depois de transcorrido o prazo decadencial.

ACÓRDÃO Nº 086/2012 – ICMS. MULTA FORMAL. EXTRAVIO DE 
NOTAS FISCAIS. LANÇAMENTO APÓS TRANSCORRIDO O 
PRAZO DECADENCIAL. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO –
É extinto pela decadência o crédito tributário lançado depois de 
transcorridos cinco anos, contados a partir do primeiro dia do 
exercício seguinte ao do fato gerador.

Quanto aos campos 5 a 8 do auto de infração, cumpre ressaltar que a 
Legislação Tributária Estadual, em especial no art. 42 do RICMS, Decreto 2.912/06 e 
no art. 13, inciso II, do Código Tributária Estadual, instituído pela Lei nº 1287/01, 
determina a retenção e o recolhimento do ICMS nas operações interestaduais 
conforme se pode ver pelos textos legais a seguir transcritos:
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Art. 42. Nas operações interestaduais realizadas por contribuinte 
estabelecido em outra Unidade da Federação, com as mercadorias 
relacionadas no Anexo XXI deste Regulamento, o estabelecimento 
remetente é responsável pela retenção e recolhimento do imposto 
em favor deste Estado, na qualidade de sujeito passivo por 
substituição, mesmo que o imposto já tenha sido retido 
anteriormente. (Convênio ICMS 81/93)

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

II – os remetentes situados em outra unidade da Federação, em 
relação aos produtos constantes do Anexo I, inclusive quanto ao 
diferencial de alíquota;

ANEXO I À LEI Nº 1.287, de 28/12/2001.
MERCADORIAS SUJEITAS A SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NAS 

OPERAÇÕES SUBSEQUENTES (Art. 13)

Item 22 – Produtos farmacêuticos (Convênio ICMS 76/94)

Outrossim, insta destacar que na época dos fatos, o sujeito passivo era 
substituto tributário e também detentor do Termo de Acordo e Regime Especial nº 
697/96, conforme cópias às fls. 57/60, e de acordo as cláusulas 1ª e 2ª desse 
instrumento legal, o estabelecimento remetente  deveria apurar e recolher o 
ICMS/ST nas remessas interestaduais  destinadas a contribuintes localizados no 
Estado do Tocantins.  

Desta forma, correto é o entendimento do ilustre julgador monocrático 
quando observa que o lançamento do crédito tributário realizado pela fiscalização, 
considerando os DANFES e os levantamentos juntados aos autos demonstram 
claramente a omissão do sujeito passivo em apurar e recolher o ICMS substituição 
tributária nessas operações, tendo o mesmo violado norma expressa do Convênio 
ICMS 76/94, do Termo de Acordo e Regime Especial 697/96 e ainda dos artigos 13 
e 44, inciso IX, ambos da Lei 1.287/01.

Com efeito, resta comprovado nos autos que o sujeito passivo descumpriu 
obrigação prevista na legislação tributária e legítima a exigência tributária.

Ademais, o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do 
Tocantins, já analisou o tema em discussão, tendo emitido o seguinte acórdão:

ACÓRDÃO Nº: 433 – ICMS Substituição Tributária. Contribuinte 
Obrigado a Proceder a Retenção Por Força de Termo de Acordo –
Obrigatória a retenção e o recolhimento do imposto nas operações 
internas.

Diante do exposto, voto pela confirmação da decisão de primeira instância 
que julgou extinta a reclamação tributária constante do campo 4.11 do auto de 
infração pela ocorrência da decadência, e voto pela manutenção da decisão na parte 
que julgou procedente a reclamação tributária nos campos 5.11 a 8.11 do referido 
auto de infração.
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É como voto.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração, por cerceamento 
ao direito de defesa, por não ter o agente do fisco fornecido os levantamentos fiscais 
em tempo hábil e por falta de clareza nos demonstrativos fiscais, dificultando o seu 
entendimento, arguida pelo sujeito passivo. No mérito, por unanimidade, em 
reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, que julgou 
procedente em parte o auto de infração nº 2013/003220 e condenar o sujeito passivo 
ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 41.122,25 (quarenta e um 
mil, cento e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos), R$ 46,32 (quarenta e seis 
reais e trinta e dois centavos), R$ 8,40 (oito reais e quarenta centavos) e R$ 100,10 
(cem reais e dez centavos), referentes aos campos 5.11 a 8.11, respectivamente, 
mais os acréscimos legais e extinta a reclamação tributária do campo 4.11, por 
ocorrência da decadência. O representante fazendário Heverton Luiz de Siqueira 
Bueno fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Valcy Barboza Ribeiro, Ademar Andrade de Oliveira, 
Kellen C. Soares Pedreira do Vale, Luiz Carlos da Silva Leal, José Wagner Pio de 
Santana e Rui José Diel. Presidiu a sessão de julgamento aos 12 dias do mês de 
fevereiro de 2015, o conselheiro Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, em Palmas, TO, aos 26 dias do mês de fevereiro de 2015.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

Valcy Barboza Ribeiro
Conselheiro Relator


