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ACÓRDÃO Nº: 010/2008
PROCESSO Nº : 2006/6040/502960          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6889
RECORRENTE: NORTE FARMA DIST. FARMACÉUTICA LTDA. 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS - Substituição tributária. I. Parcela de imposto devido sobre 
mercadorias adquiridas, antes da adesão ao Termo de Acordo. Como contribuinte 
substituto, pelo remetente das mercadorias. Lançamento procedente. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de 
infração n.º 2006/002665 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário no valor de R$34.728,26 (trinta e quatro mil, setecentos e vinte e oito 
reais e vinte e seis centavos), referente o contexto 4.1, mais acréscimos legais; e 
improcedente o valor de R$23.775,40 (vinte e três mil, setecentos e setenta e 
cinco reais e quarenta centavos), referente o contexto 5.1. O Sr. Ricardo Shiniti 
Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Juscelino Carvalho de Brito, Paulo Afonso Teixeira, 
Raimundo Nonato Carneiro e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 15 de fevereiro de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa foi autuada a pagar ICMS, nos contextos seguintes: 
Contexto 4.1: A importância de R$34.728,26 (trinta e quatro mil, setecentos e 
vinte e oito reais e vinte e seis centavos), referente a parcela do imposto devido 
por substituição tributária sobre mercadorias adquiridas por intermédio da nota 
fiscal nº 0690686, sendo os valores das mercadorias estão abaixo da tabela 
ABCFARMA, relativa ao período de 01.06 à 30.06.2003. 
Contexto 5.1: A importância de R$23.775,40 (vinte e três mil, setecentos e 
setenta e cinco reais e quarenta centavos), referente a parcela do imposto devido 
por substituição tributária sobre mercadorias adquiridas por intermédio da nota 
fiscal nº 0726557, sendo os valores das mercadorias estão abaixo da tabela 
ABCFARMA, relativa ao período de 01.10 à 31.10.2003. 
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Termo de revelia, foi juntado aos autos, face a não apresentação de 
impugnação e o não pagamento do crédito tributário reclamado pela Fazenda 
Pública, em 28/12/2006.

Sentença foi lavrada onde diz que a autuada foi intimada via AR, e não 
apresentou impugnação e não efetuou o pagamento do crédito tributário 
reclamado, ocorrendo revelia. E que conforme o previsto no art. 57 da Lei nº 
1.288/2001, constata-se que está corretamente identificada nos autos, que a 
intimação foi efetuada, o histórico se refere a exigência de ICMS-ST, estão de 
conformidade com os artigos descritos como infringidos, nos campos próprios e os 
artigos sugeridos como penalidades. Diante disso, julga procedente o auto de 
infração. 

O contribuinte recorre da sentença prolatada em primeiro grau, onde faz a 
seguinte acusação, qual seria a infração cometida pelo contribuinte? Pois se a 
obrigação é a obrigatoriedade da emissão fidedigna do documento fiscal, o que 
não corresponde ao histórico do auto de infração, o que significa erro de 
identificação do sujeito passivo ou erro na tipificação da infração, o que acarreta 
nulidade conforme o disposto no art. 28, inciso III da Lei nº 1.288/2001. Diz, que 
mesmo revel cabe ao julgador apreciar o mérito do conteúdo do trabalho fiscal e 
em breve exame, determinar a nulidade do auto de infração. Que a empresa tem 
Termo de Acordo de Regime Especial – TARE, que não pode prosperar o auto de 
infração. Sobre o valor a menor do que a tabela da ABCFARMA, não comprova tal 
fato, não apresenta nenhuma documentação e não respeita o valor constante da 
nota fiscal retido pelo remetente da mercadoria. Que se pede para juntar os 
comprovantes dos pagamentos pela UNIDROGAS pois se condenado ocorrerá 
pagamento duplamente. Requer a improcedência do feito.                                                                       

A Representação Fazendária, manifesta pela manutenção da sentença 
prolatada e requer a procedência do feito.

Efetivamente o contribuinte omitiu o recolhimento de parcela do imposto 
devido por substituição tributária de mercadorias adquiridas, deixando de cumprir 
o que determina a legislação tributária, como segue:

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

I – ...
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III – emitir, com fidedignidade, documento fiscal 
correspondente a cada operação ou prestação, 
tributada ou não, inclusive sujeita ao regime de 
substituição tributária, ainda que dispensada a 
escrituração;

(da Lei nº 1.287, de 28/12/2001)

O levantamento procedido – Levantamento Substituição Tributária, 
constatou a falta de recolhimento de tais tributos, relativo ao contexto 4, pois até 
nesta data não estava em vigor o TARE entre os fornecedores desses produtos e 
o Estado do Tocantins. Portanto, no primeiro semestre de 2003 (01.01 à 
30/06/2003), a obrigação de pagar o ICMS/ST era da autuada.

Entretanto, após firmado o TARE, como foi efetuado a partir de 
setembro/2003, essa obrigação ficou para as empresas fornecedoras (atacadista), 
e o contexto 5, dos autos nenhuma responsabilidade caberia a empresa autuada, 
motivo pelo qual tem que ficar desonerada quanto a essa tributação.  

De todo exposto e com fulcro na legislação acima citada, no mérito,  
conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial para, reformando a decisão de 
primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração n.º 2006/002665 
e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de 
R$34.728,26 (trinta e quatro mil, setecentos e vinte e oito reais e vinte e seis 
centavos), referente o contexto 4.1, mais acréscimos legais; e improcedente o 
valor de R$23.775,40 (vinte e três mil, setecentos e setenta e cinco reais e 
quarenta centavos), referente o contexto 5.1.



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 4 de 4 AI 2006/002665

É o voto. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
10 dias do mês de março de 2008.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


