
ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 2 AI 2006/000282

ACÓRDÃO Nº: 228/2008
PROCESSO Nº: 2006/6270/500039
RECURSO VOLUNTÁRIO N°: 6932
RECORRENTE: HBC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS - Sebo Bovino Derretido – Improcedente o lançamento por falta 
de comprovação da infração denunciada, por se tratar de mercadoria previamente 
industrializada. 

DECISÃO: Decidiu, no mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe 
provimento para, reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente 
o auto de infração n° 2006/000282 em relação ao valor de R$. 2.338,20 (dois mil, 
trezentos e trinta e oito reais e vinte centavos). O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros, Raimundo Nonato Carneiro, João Gabriel Spicker, Juscelino 
Carvalho de Brito e Elena Peres Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento do dia 
13 de março de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. VOTO VENCEDOR: Raimundo Nonato Carneiro

VOTO: Deixou de recolher o ICMS, na importância de R$. 2.338,20 (dois mil, 
trezentos e trinta e oito reais e vinte centavos, referente ao pagamento à menor do 
imposto por antecipação na saída interestadual com sebo bovino in-natura, por 
meio da nota fiscal n° 03385, M-1, constatado em trânsito, conforme demonstra a 
cópia da nota fiscal acima mencionada, do Termo de Apreensão n° 023041, do 
DARE e do Boletim Informativo de Preços editado pela Diretoria da Receita desta 
Secretaria, anexos. Observação; valor apurado com base no preço de atacado 
constante do Boletim Informativo (Instrução Normativa n° 07/2003, senão vejamos: 
25.980 kg x 0,90 = R$. 23.382,00 x 12% = R$. 2.805,84 – 467,64 (DARE) = R$. 
2.338,20 (dois mil, trezentos e trinta e oito reais e vinte centavos). 

A auditora autuante fez juntava dos documentos de fls. 04/09.

Notificada via AR, no prazo legal a empresa apresentou impugnação de fls. 
14/15, alegando que por motivo de interpretação equivocada do agente 
fiscalizador, sobre o Termo de Acordo de Regime Especial do qual a autuada era 
signatária, o que levou a prestar informações errôneas sobre os fatos no Termo de 
Apreensão lavrado na passagem na barreira, e que a informação lançada no TA n° 
023041 do posto Fiscal de Guarai era inverídica, de modo que o Auto deveria ser 
anulado por falta de motivação, fazendo juntando dos documentos de fls. 17/28.
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Que o fiscal lançou na descrição de sebo in natura, mas se tratava de sebo 
em estado líquido, produto já transformado pela autuada para posterior circulação.

Que a empresa é beneficiária da aplicação da alíquota reduzida de 2%, e 
que a indústria de carne bovina – Frigorífico, somente comercializa o produto 
sebo, após seu processamento, e que a autuada tem instalado e funcionando os 
tanques de cozimento que transformam o sebo natural para o estado líquido.

Que tratando de mercadoria previamente industrializada pela autuada, a 
operação está sob o manto do benefício fiscal concedido pelo TARE, o DARE.

Que realizou tempestivamente o recolhimento antecipado do ICMS apurado, 
e diante da inexistência de infração que justificasse a autuação, requereu a sua 
nulidade e arquivamento.

Em primeira estância de fls. 32/34, o julgador, relatou que a autuada é 
beneficiária de Termo de Acordo de Regimes Especiais, o TARE tem o n° 
1604/2005, firmado em 15 de julho de 2005, e para que a detentora pudesse 
beneficiar-se de créditos fiscais presumidos, cuja carga tributária efetiva 
corresponde a 2% do valor das operações de saídas de mercadorias tributadas de 
seu estabelecimento, e que a sub-cláusula primeira do TARE, impõe a aplicação 
dos benefícios somente às saídas de mercadorias industrializadas pela acordada.

Que a autuada alega tratar-se de indústria frigorífica, transformadora de 
sebo in natura em sebo líquido e que, no momento da apreensão estava utilizando 
de um caminhão tanque para fazer a entrega do produto, mas que não ficou 
provado nos autos tratar-se de sebo em estado líquido, produto industrializado.

Que o histórico do auto, que se refere à exigência tributária de ICMS normal 
e de multa formal, está em conformidade com os artigos como infringidos, julgando 
procedente o auto de infração, exatamente por não ter sido juntado aos autos 
documento que comprovasse o contrário do que fora autuado pelo agente fiscal.

Notificada via AR da sentença de primeira estância a autuada deixou de 
apresentar recurso dentro do prazo legal, sendo lavrado o termo de perempção de 
fls. 38.

A autuada em 23/10/2007 compareceu ao processo e apresentou recurso 
voluntário, fazendo juntada de documentos fls. 40/51, aduzindo: Que o único 
motivo dado pelo Fisco, era de que na Nota Fiscal o produto estava descrito como 
“sebo bovino”, que o Código Fiscal do produto confeccionado pela Fazenda 
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Estadual, tem esta exata descrição, mas que todas as operações de sebo da 
autuada são em estado líquido, pugnando pela improcedência do Auto de Infração.

A fls. 53; a Representação Fazendária manifestou-se pela confirmação da 
decisão de primeira estância.

Considerando que o agente autuante não conseguiu demonstrar a infração 
denunciada.

Considerando que o produto transportado era feito em caminhão tanque 
lacrado, Lacres n° 2210 – 2211 descriminados na Nota Fiscal n° 003385 anexa ao 
Termo de Apreensão n° 023041.

Considerando ainda, que a autuada comprovou que não transportava sebo
in-natura e sim em sebo em estado líquido, restou prejudicado o auto de infração.

Do exposto, julgo IMPROCEDENTE o auto de Infração n° 2006/000282, e 
de conseqüência, absolver o sujeito passivo da imputação estampada na peça 
básica.

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

Presidente

Cons. Relator

Representante Fazendário


