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ACÓRDÃO Nº.: 261/2008
PROCESSO : 2005/6010/500094         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.040
RECORRENTE: CERAMICA MILENIUM LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS substituição tributária. Cálculo do tributo efetuado usando o valor 
da pauta acrescido de VA de 40%. Inaplicabilidade de valor de pauta. 
Documentos emitidos pelo contribuinte merecem fé. Lançamento improcedente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença por não definir com 
clareza a base de cálculo, se por pauta fiscal ou valor adicionado, argüida pela 
Recorrente. No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe 
provimento para, reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente 
o auto de infração nº 2005/000388 relativo o valor de R$ 20.157,80 (vinte mil, 
cento e cinqüenta e sete reais e oitenta centavos). Os Srs. Jadson Cleyton dos 
Santos Souza e Ricardo Shiniti Konya fizeram sustentações orais pela Recorrente 
e Fazenda Pública, respectivamente. 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 02 
de abril de 2008, o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada no valor de R$ 20.157,80 (vinte mil, cento e 
cinqüenta e sete reais e oitenta centavos), referente à parcela do imposto devido 
por substituição tributária, no exercício de 2004, constatado através do  
levantamento substituição tributária.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação, tempestiva. com as 
seguintes alegações: que o valor da pauta é definido pelo preço de vendas 
aplicado no mercado; que o valor das vendas emitidas é igual ou bem próximo do 
valor de pauta; que a auditoria aplicou o IVA de 40% sobre o valor das vendas 
emitidas pela autuada; que vende mais de 90% de seus produtos diretamente ao 
consumidor; que quando revende aos depósitos de materiais de construção faz-
se um desconto de 10% a 15% do valor das vendas; que jamais seria possível 
garantir uma margem de contribuição de 40% para terceiros se nem consegue 
uma margem tão expressiva nas vendas diretas ao consumidor; que o RICMS 
não deixa dúvidas sobre a possibilidade de se recolher o referido tributo estadual 
tendo como base de cálculo o valor praticado no mercado tocantinense; que o 
valor praticado no varejo é exatamente o utilizado como base de cálculo para 



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 4 AI 2005/000388

recolhimento do ICMS substituição; que sujeitar-se à base de cálculo exigida pelo 
fisco tornaria inviável a sobrevivência da empresa autuada; que o valor de pauta 
só é instrumento legítimo para definir valor de base de cálculo nas hipóteses do 
art. 148 do CTN; que é ilegal o boletim informativo ou pauta para estabelecer 
base de cálculo; e que não deixou de reter o ICMS-ST, apenas reteve com base 
de cálculo diversa daquela estabelecida no boletim informativo.

O processo foi devolvido ao substituto do autuante (fls. 39), que lavrou termo 
de aditamento às fls. 42, retificando a infração descrita no campo 4.13 do auto de 
infração.

O contribuinte foi intimado do termo de aditamento, comparecendo ao 
processo com as seguintes alegações (fls. 47/51): que pelo fato da empresa 
industrializar os produtos que vende, sempre utilizou o conceito de que suas 
vendas são feitas no atacado e não no varejo; que as instruções normativas que 
regem a aplicação da pauta fiscal para a venda de produtos cerâmicos não traz 
definição sobre estes conceitos, traz apenas diferenciação de valores de pauta 
para vendas no varejo e atacado; que as vendas são feitas sempre em grandes 
quantidades e devem ser interpretadas como vendas no atacado; que os valores 
da pauta fiscal apontados no levantamento são irreais, adotando-se valores 
equivocados para se encontrar a base de cálculo da substituição tributária; que a 
partir do mês de março a empresa adotou corretamente o valor da pauta fiscal 
para se apurar a base de cálculo.

Faz juntada da procuração, cópia da Lei nº 1.036/98 e pauta fiscal (fls. 
52/56).

Os autos foram devolvidos ao autuante (fls. 58), que lavrou termo de 
aditamento às fls. 71, retificando a infração e a penalidade tipificadas nos campos 
4.13 e 4.15 do auto de infração e informando que no levantamento foram 
utilizados os dois meios indiciários, apurando o imposto pelo meio maior, 
conforme foi projetado os cálculos em todas as colunas do levantamento 
substituição tributária; que todas as operações comerciais realizadas pela 
empresa, tanto para pessoa física como para pessoa jurídica, são feitas por 
carregamento e não por unidade e jamais poderia ser caracterizado venda por 
atacado (fls. 72/75). Fez juntada de cópias das notas fiscais às fls. 59/70.

O contribuinte foi intimado do termo de aditamento apresentou impugnação, 
alegando: que o agente fiscal utiliza-se de dois critérios diferentes para se apurar 
a base de cálculo, ora a pauta fiscal, ora o valor agregado, conforme aquele que 
se mostre mais oneroso ao contribuinte; que é inaceitável a atitude do fisco eis 
que, qualquer maleabilidade no que tange ao levantamento fiscal para apuração 
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de valores devidos, fere frontalmente o princípio da segurança jurídica; que 
aplicou um valor agregado de 40% sobre o valor das vendas, cobrando ao final o 
valor encontrado; que mesmo que se aplicasse um valor agregado de 40% sobre 
o valor do custo dos produtos fabricados, ainda assim tornaria inviável as 
atividades cerâmicas no Estado do Tocantins, eis que o valor encontrado 
superaria o valor com o qual o produto é comercializado no mercado para o 
consumidor final; que ao fixar a base de cálculo do imposto conforme lhe apraz, o 
agente fiscal majora o valor do imposto devido, afrontando a disposição do art. 
150, I da Carta Magna; que a impugnante vende mais de 90% de seus produtos 
diretamente ao consumidor final; que o auditor fiscal ignorou as notas fiscais 
destacadas para o consumidor final, considerando todas as notas fiscais do 
período auditado como vendas no atacado, quando na verdade não o foi; que a 
grande maioria das notas auditadas não se destinam a revendedores, 
substituídos na cadeia tributária, ou seja, a aquisição dos produtos é para 
consumo próprio dos consumidores, não se tratando de mercadoria que se 
sujeitará novamente à circulação; que o fisco considerou que todas as vendas do 
período foram feitas à atacadistas, sendo este o motivo pelo qual encontrou ICMS 
a recolher na auditoria realizada; que seja determinada a realização de perícia 
técnica para levantamento fiscal apenas das notas fiscais emitidas aos 
consumidores atacadistas.

Faz juntada da procuração do advogado (fls. 86).

A julgadora 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$ 20.157,80 (Vinte mil cento e 
cinqüenta e sete reais e oitenta centavos), acrescido das cominações legais. 

Ciente da decisão prolatada em primeira instância, a empresa apresentou 
recurso voluntário tempestivo, a este conselho, com as mesmas alegações da 
impugnação, acrescentando ao final, novo demonstrativo de crédito, onde foi 
apurado valor a recolher inferior ao valor reclamado no auto de infração e solicita 
que se o auto não for considerado nulo, porque fere o princípio da segurança 
jurídica, que o valor seja reduzido para R$ 10.646,82.

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

Em análise ao processo, ficou constatado que o autor do procedimento usa 
de dois métodos para se chegar ao valor da base de cálculo do ICMS – ST, 
quando o contribuinte emite notas fiscais a consumidor e recolhe o ICMS - ST, 
sobre o valor da pauta, o autor do procedimento adiciona um VA de 40% ao 
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referido valor, quando as notas fiscais são emitidas para a venda no atacado o 
autor do procedimento eleva o valor ao preço da pauta e ainda acresce um VA de 
40%.

Há que se considerar que o valor de pauta não se aplica ao presente caso 
uma vez que os valores estão destacados em documentos idôneos e tampouco 
são omissos, senão vejamos o que diz o artigo 148 do CTN:

Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por 
base, ou tome em consideração, o valor ou o 
preço de bens, direitos, serviços ou atos 
jurídicos, a autoridade lançadora, mediante 
processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, 
sempre que sejam omissos ou não mereçam fé 
as declarações ou esclarecimentos prestados, 
ou os documentos expedidos pelo sujeito 
passivo ou por terceiro legalmente obrigado, 
ressalvada, em caso de contestação, avaliação 
contraditória, administrativa ou judicial.

Pelo exposto, entendo que razão assiste ao contribuinte, portanto voto pela 
reforma da sentença de primeira instância para julgar o auto de infração nº. 
2005/000388 improcedente relativo ao valor de R$ 20.157,80 (Vinte mil cento e 
cinqüenta e sete reais e oitenta centavos).

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

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


