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ACÓRDÃO Nº: 253/2008
PROCESSO Nº: 2007/6010/500605
RECURSO VOLUNTÁRIO: 6.901
RECORRENTE: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BARRIL LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

EMENTA: ICMS substituição tributária. Composição da base de cálculo sem 
inclusão do frete. Imposto recolhido a menor. Lançamento procedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão na 
determinação da matéria tributável, argüida pela Recorrente. No mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 2007/003644 
e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
2.412,09 (dois mil, quatrocentos e doze reais e nove centavos), mais acréscimos 
legais. O Sr. Gaspar Maurício Mota de Macedo fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena Peres 
Pimentel, Fabíola Macedo de Brito, João Gabriel Spicker e Juscelino Carvalho de 
Brito. Presidiu a sessão de julgamento do dia 14 de abril de 2008, o conselheiro 
Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Elena Peres Pimentel

VOTO: O Contribuinte deveria recolher o ICMS no valor de R$ 2.412,09 (dois  mil 
quatrocentos e doze reais e nove centavos), referente a parcela do imposto devido 
por substituição tributária (retenção na fonte) sobre mercadorias adquiridas por 
intermédio das notas fiscais constantes do levantamento substituição tributária, 
relativo ao período de 01.01.2003 a 31.12.2003.

A Autuada foi intimada, por via postal, apresentou impugnação tempestiva.

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração  procedente, condenando o sujeito passivo 
ao pagamento  do crédito tributário no valor de R$ 2.412,09, acrescido das 
cominações legais.

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este conselho, argüiu a preliminar de nulidade do 
auto de infração por imprecisão da matéria tributável, alegando que ficou 
comprovado o erro da ação fiscal ao presumir diferenças não justificadas  que 
deixasse a recorrente de recolher ao erário o ICMS referente a mercadorias em 
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operações com débito do imposto. E no mérito alega que não há omissão de 
recolhimento de ICMS, que os cálculos para recolhimento do imposto foram 
elaborados pelos agentes fiscais da própria SEFAZ-TO, conforme guias de 
recolhimento, devidamente autenticadas e com oposição de carimbo do fisco 
estadual, não podendo ser atribuída responsabilidade a recorrente por eventual 
divergência em documentos lavrado por agente público devidamente instruído 
para o mister, que é improcedente a decisão de primeira instância que declarou 
revel a recorrente quanto ao levantamento fiscal, visto que, foi protocolado no dia 
23.07.2007 a impugnação à ação fiscal que demonstrou as razões do seu 
inconformismo com a autuação.

A REFAZ recomendou a manutenção  da decisão prolatada em primeira 
instância e pela procedência   do auto de infração.

Em análise aos autos, considero improcedente o pedido da preliminar de 
nulidade da sentença, pelo motivo exposto, visto que, após a verificação do 
processo constatei que a exigência tributária em questão é referente a 
divergências entre os valores apurados pelos agentes da barreira e o autor do 
lançamento referente a inserção do valor do frete, na composição da base de 
cálculo do ICMS ST, não considerado pelos primeiros, que o valor recolhido na 
origem foi realizado em montante inferior àquele que deveria ter sido. 

Observa-se que para cálculo da substituição tributária devemos observar a 
legislação e de acordo  com o art. 19. Inciso II, alínea “b” do Decreto 462/97, o 
frete faz parte da composição da base de cálculo senão vejamos:

Art.19. A base de cálculo, para fins de substituição 
tributária, será:

II – em relação às operações ou prestações 
subseqüentes, obtida pelo somatório das parcelas 
seguintes:

b) o montante dos valores de seguro, de fretes e de 
outros encargos cobrados ou transferíveis aos 
adquirentes ou tomadores de serviço.

Quanto à alegação de que o Fisco já cobrou o valor e já foi pago não é 
verdadeira porque o cálculo foi feito a menor e  os pagamentos correspondente 
foram feitos em valores  menores do que o  devido ao Erário, como demonstra o 
levantamento substituição tributária, e enquanto não expirado o prazo decadencial 
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é legítimo e legal a cobrança de quaisquer valores devidos ao Erário , como de 
fato ocorre nos autos.

Com estas considerações, entendo que é totalmente eficaz a exigência do 
crédito tributário constituído pela Fazenda Pública, visto que as alegações da 
impugnante não foram suficientes para refutar o ilícito fiscal.

Diante do exposto, voto pela confirmação da decisão de primeira instância, 
e julgo procedente o auto de infração nº 2007/003644 em relação ao valor de R$ 
2.412,09 (dois mil quatrocentos e doze reais e nove centavos) acrescido das 
cominações legais.

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

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


