
                      Publicado no Diário Oficial de no 5.010 de 13 de dezembro de 2017 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       Contencioso Administrativo-Tributário 
 

Pag  1/5 
 
 

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-908 
Tel: +55 63 3218 1240 | 3218 1202 – Fax: +55 63 3218 1291 - www.sefaz.to.gov.br 

 
ACÓRDÃO No: 

 
226/2017 

PROCESSO No: 2016/6040/500015 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2016/00015 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.442 
RECORRENTE:  INTERFOOD IMPORTAÇÃO LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.452.206-9 
RECORRIDA:  FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA  
 
 

ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. TERMO DE ACORDO DE REGIME 
ESPECIAL – 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 de TARE. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário contra o 
contribuinte qualificado na peça inaugural, referente à falta de recolhimento do ICMS 
Substituição Tributária. 

 
Foram anexados aos autos os levantamentos do ICMS Substituição 

Tributária, Aviso de Recebimento, Termo de Acordo de Regime Especial nº 
2.623/2014 e documentos auxiliares de notas fiscais eletrônicas (fls. 04/43). 

 
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração por via postal (fls. 45), 

apresentando impugnação, tempestivamente, com as seguintes alegações (fls. 
46/52): 

 
Que a Lei Complementar nº 87/96, em seu art. 9º, estabelece que a 
adoção do regime de substituição tributária em operações 
interestaduais dependerá de acordo específico, celebrado pelos 
Estados interessados; que entre os Estados de São Paulo e 
Tocantins não existe acordo a regulamentar a substituição tributária, 
conforme previsto na Lei Complementar e, assim, não poderia o 
Fisco do Estado do Tocantins exigir essa providência do contribuinte 
de São Paulo; que o art. 9º exige a celebração de um acordo 
específico entre os Estados interessados para que a substituição 
tributária possa ser adotada em operações interestaduais; que no 
Termo de Acordo nº 2.623/2014 realizado entre a defendente e o 
Estado do Tocantins, consta que a defendente deverá apurar e 
recolher o ICMS devido por substituição tributária nas operações que 
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promover para contribuintes estabelecidos no Estado do Tocantins; 
que no caso específico das bebidas constantes dos documentos 
fiscais relatados no Auto de Infração não há acordo de Substituição 
Tributária entre os Estados de São Paulo e Tocantins e, por esse 
motivo não houve a apuração e recolhimento do ICMS devido por 
ST, ou seja, não há substituição tributária para essas mercadorias; 
que deverá existir um acordo tratando especificamente sobre a 
situação à qual se pretende atribuir extraterritorialidade à lei estadual 
para atender à exigência contida no art. 9º da LC 87/96, o que 
claramente não ocorreu nesse caso; que a multa aplicada deve ser 
reduzida, pois além de ser manifestamente escorchante e 
confiscatória, também é flagrantemente incompatível com os 
princípios da equidade, proporcionalidade, razoabilidade e 
capacidade contributiva, bem como inviabiliza a continuidade da 
atividade empresarial da impugnante. 

 
Fez juntada de procuração e alteração contratual (fls. 53/56). 
 
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 advogados 
legalmente constituídos, nos termos do art. 20, caput da Lei nº 1.288/01 com 
redação dada pela Lei nº 2.521/11 e que o autuante identificado no campo 6 possui 
capacidade ativa para constituição do crédito tributário. 

 
Decide que não há preliminares; que as pretensões fiscais encontram 

respaldo na legislação tributária tipificada nos campos 4.13 e 5.13 do auto de 
infração, assim como as penalidades propostas nos campos 4.15 e 5.15 estão de 
acordo com os ilícitos fiscais descritos; que embora o Estado de São Paulo não 
tenha aderido aos Protocolos ICMS nº 13/2006, 14/2006 e 15/2006, a empresa 
autuada firmou Termo de Acordo de Regime Especial com o Estado do Tocantins, 
onde assume a qualidade de contribuinte substituto tributário em relação às 
operações subsequentes que promover. 

 
Vejamos o que dispõe o TARE nº 2.623/2014: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica a ACORDADA autorizada a apurar e 
recolher o ICMS devido por Substituição Tributária relativo às 
operações que promover para contribuintes estabelecidos no Estado 
do Tocantins. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - A ACORDADA assume a qualidade de 
contribuinte substituto tributário em relação às operações 
subsequentes, responsabilizando-se pela apuração, retenção e 
recolhimento do ICMS em relação a todas as remessas  a este 
Estado de mercadorias sujeitas ao regime de Substit uição 
Tributária , inclusive quando destinadas a contribuinte que seja 
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também detentor de Termo de Acordo que lhe atribui a condição de 
substituto tributário. (grifo nosso) 
 
CLÁUSULA QUARTA - O imposto relativo às operações previstas 
neste Termo de Acordo, deve ser recolhido até o dia 09 do mês 
subsequente ao término do período de apuração em que tiver 
ocorrido a retenção a crédito do Estado do Tocantins, através de 
Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE, 
mediante o código da receita 10.004-8. 

 
CLÁUSULA SEXTA - No documentos fiscal que acobertar o trânsito 
das mercadorias sujeita à substituição tributária, devem constar os 
seguintes dados: 
 
I - o número da inscrição da ACORDADA no Cadastro de 
Contribuinte do ICMS do Tocantins - CCI/TO, no campo próprio; 
 
II - a indicação de que o ICMS foi retido conforme Termo de Acordo 
de Regime Especial - TARE nº 2.623/2014; 
 
III - o valor da base de cálculo sob a qual foi calculado o impost; 
 
IV - o valor do ICMS -ST retido na operação. 
 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - A falta das informações previstas nesta 
cláusula implica em exigência do imposto, nos termos que dispuser 
a legislação deste Estado. 

 
Pelo que se observa dos documentos auxiliares de notas fiscais 

eletrônicas anexados aos autos, o contribuinte não informou os valores da base de 
cálculo e do ICMS-ST e nem mesmo indicou a existência do TARE nos referidos 
documentos. 

 
Portanto, o trabalho elaborado pelo autuante está correto, pois era 

obrigação do sujeito passivo reter e recolher o ICMS-ST devido nas operações 
realizadas com contribuintes localizados no Estado do Tocantins 

 
A multa aplicada pelo autor do procedimento é a prevista na legislação 

tributária estadual e não pode ser reduzida pelo agente fiscal e nem pela instância 
julgadora, tendo em vista a vinculação do servidor público à lei. 

 
Diante do exposto, o julgador de primeira instância, negou-lhe provimento 

e julgou PROCEDENTE o auto de infração nº 2016/000015, CONDENANDO o 
sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários: 

 
Campo 4.11 - no valor de R$ 2.280.211,60 (dois milhões, duzentos e 

oitenta mil, duzentos e onze reais e sessenta centavos), com a penalidade do campo 
4.15, mais acréscimos legais e 
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Campo 5.11 - no valor de R$ 3.343.157,69 (três milhões, trezentos e 

quarenta e três mil, cento e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos), com 
a penalidade do campo 5.15, mais acréscimos legais. 

 
Intimado da condenação, o contribuinte apresentou recurso voluntário fls. 

(65/73). 
 
Por sua vez a Representação Fazendária recomenda a manutenção da 

sentença de primeira instância que julgou procedente o auto de infração e o 
processo retorna para julgamento (fls. 75/79). 

  
É o Relatório. 
 

 
VOTO 

 
O crédito tributário constituído contra o sujeito passivo identificado na 

inicial trata-se de falta de recolhimento de ICMS Substituição Tributária, fundamenta-
se a infração em art. 44, inciso IX, da Lei 1.287/2001, verbis: 

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

 
IX reter  e  recolher  o  imposto  devido  por  substituição  tributária,  q
uando  exigido  pela legislação;. 

 
Na emissão dos documentos fiscais, o contribuinte não informa os valores 

da base de cálculo da substituição tributária e nem faz o destaque do ICMS-ST. 
Tampouco indicou a existência de TARE celebrado com o Estado do Tocantins. 

 
Ainda que o Estado de São Paulo não tenha aderido aos Protocolos ICMS 

nº 13/2006, 14/2006 e 15/2006, a empresa autuada firmou Termo de Acordo de 
Regime Especial – TARE Nº 2623/2014 com o Estado do Tocantins, onde assume a 
qualidade de contribuinte substituto tributário em relação às operações 
subsequentes que promover. 

 
Portanto, entendo que o trabalho realizado pelo autor do procedimento 

está correto e voto pela manutenção da decisão singular que julgou procedente o 
auto de infração n° 2016/000015 para condenar o sujeito passivo. 

 
O Conselho de Contribuintes Fiscais do Tocantins já decidiu matéria 

análoga, vejamos: 
 

 

ACÓRDÃO N.100/2017  EMENTA: ICMS. SUBSTITUIÇÃO 
TRIBUTÁRIA. RECOLHIMENTO A MENOR. PROCEDENTE - É 
procedente a cobrança do ICMS substituição tributária retida e 
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recolhida a menor quando devidamente demonstrado que o 
substituto tributário utilizou base de cálculo indevida. 

 
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 voluntário e negar-lhe 
provimento, para confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedentes as 
reclamações tributárias constante do auto de infração no 2016/000015 e condenar o 
sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 
2.280.211,60 (dois milhões, duzentos e oitenta e oito mil, duzentos e onze reais e 
sessenta centavos), referente o campo 4.11 e R$ 3.343.157,69 (três milhões, 
trezentos e quarenta e três mil, cento e cinquenta e sete reais e sessenta e nove 
centavos), referente o campo 5.11, mais os acréscimos legais. O Senhor Rui José 
Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública Estadual. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Josimar Júnior de Oliveira Pereira, Luiz Carlos da Silva 
Leal, Osmar Defante, Ricardo Shiniti Konya, Maria das Graças Vito da Silva Veloso 
e Paulo Robério Aguiar de Andrade. Presidiu a sessão de julgamento aos nove dias 
do mês de agosto de 2017, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos sete dias do mês de dezembro de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques  
Presidente 

 

 

 

Josimar Junior de Oliveira Pereira 
Conselheiro Relator 


