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ACÓRDÃO Nº: 213/2008
PROCESSO Nº : 2007/6040/502490          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7060
RECORRENTE: FAIMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: Nulidade do lançamento. Ocorrência de imprecisão na determinação  
da matéria tributável. Falta de comprovação do valor do imposto recolhido a 
menor.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, acatar a preliminar de nulidade do lançamento por determinação 
incorreta da infração, argüida pelo Relator, e julgar extinto o processo sem 
julgamento de mérito. Os Srs. Daniel Almeida Vaz e Gaspar Maurício Mota de 
Macedo fizeram sustentações orais pela Recorrente e Fazenda Pública, 
respectivamente. A REFAZ solicitou a emissão de novo lançamento conforme art. 
11 inciso VI do Regimento Interno. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, Fabíola Macedo 
de Brito e João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 14 de 
abril de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa foi autuada a pagar ICMS, na importância de R$8.778,40 (oito 
mil, setecentos e setenta e oito reais e quarenta centavos), referente a diferenças 
verificadas nos recolhimentos do ICMS a menor, conforme constado através dos 
livros fiscais, e demonstrativo em anexo II, referente ao período de 01.01 à 
31.12.2004.

A autuada apresenta impugnação onde argumenta que o trabalho do 
auditor foi equivocado e o auto de infração não reflete a realidade fiscal da 
empresa. Falando sobre o mérito diz que a empresa é detentora do TARE nº 
1.088/01 e aditivos, o qual determina que a empresa recolha o ICMS/ST, nas 
saídas de mercadorias. Embora tenha esse regramento, o TARE prevê que as 
entradas de mercadorias já tenham sofrido a retenção da ST, a empresa fará o 
recolhimento da ST nas saídas destas mercadorias, com base no PMC (tabela 
ABC-Farma), ficando garantido à empresa o direito de creditar-se da retenção por 
ocasião da entrada. Por isso, sempre que adquiria mercadorias já alcançadas 
pela antecipação do ICMS, a empresa lançava esta retenção como crédito para 
compensação com o imposto devido, visto que era obrigada a recolher a ST 
destas mercadorias por força do TARE. Que está anexando as referidas cópias 
das notas fiscais que ingressaram na empresa com retenção por ST e cujo 
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procedimento adotado pela empresa foi o estorno em função da obrigatoriedade 
de recolhimento da ST no momento da saídas, independente da retenção 
anterior, segue os exemplos, que deve serem julgados improcedentes pelo que se 
declara a presente impugnação.       

Sentença foi lavrada onde diz a demanda refere-se ao recolhimento a 
menor do ICMS-ST declarado no livro próprio. Que o aditivo nº 04/03 do TARE nº 
1.088/03, prevê aproveitamento de crédito nas hipóteses em que as entradas já 
tenham sofrido a retenção, mas isso deve ser demonstrado no livro registro de 
apuração do ICMS, não é isso que se observa no livro, onde não consta o valor 
do crédito do ICMS anteriormente retido para compensação com o débito. O 
autuante não encontrou nenhum valor recolhido a maior no período, mas sim 
recolhimento a menor nos meses de janeiro, fevereiro e abril a agosto do que o 
declarado no registro de apuração do ICMS. Conclui, julgando procedente o auto 
de infração.

   
O contribuinte apresenta recurso voluntário, onde repete os termos da 

impugnação.

Representação Fazendária, recomenda a manutenção da sentença de 
primeira instância, pela procedência do feito.

Efetivamente, constatou-se falha no levantamento, não sendo possível 
precisar qual o imposto foi recolhido a menor. Deixando dúvidas sobre o 
efetivo crédito fiscal a recolhido ao Erário. Não deve prevalecer neste 
contencioso.  

Face a isso, esta Relatoria, argüiu preliminar de nulidade do lançamento 
por imprecisão da matéria tributável. 

O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do 
Tocantins, tem decidido sobre o presente tema:

ACÓRDÃO Nº 006/2006 - EMENTA: Lançamento. 
Nulidade. Nulo o lançamento que não determina com 
precisão a matéria tributável. Incompatibilidade dos 
fatos narrados com a tipificação legal do ilícito. 
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De todo exposto, acatar a preliminar de nulidade do lançamento por 
determinação incorreta da infração, argüida pelo Relator, e julgar extinto o 
processo sem julgamento de mérito.

É o voto. 

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

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


