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ACÓRDÃO Nº.: 281/2008
PROCESSO: 2007/6260/500091         
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.072
RECORRENTE: W M BARROS
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS Substituição Tributária. Recolhimento efetuado com base de 
cálculo do custo das mercadorias. Correta a aplicação do VA e a exigência do 
diferencial do tributo a ser recolhido. Lançamento procedente.

DECISÃO: por unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por 
divergência entre os demonstrativos juntados e o auto de infração, 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. 2007/004409 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário nos valores de R$ 568,79 (quinhentos e sessenta e oito reais e 
setenta e nove centavos), R$ 1.733,41 (um mil, setecentos e trinta e três reais e 
quarenta e um centavos) e R$ 322,76 (trezentos e vinte e dois reais e setenta e 
seis centavos), referentes os campos 4.11 a 6.11, respectivamente, mais 
acréscimos legais. O Sr. Vanderley Aniceto de Lima fez sustentação oral pela 
Recorrente. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel 
Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel e Raimundo Nonato 
Carneiro. Presidiu a sessão de julgamento do dia 12 de maio de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
2.624,96 (dois mil seiscentos e vinte quatro reais e noventa e seis centavos), 
referente parcela do imposto devido por substituição tributária sobre mercadorias 
adquiridas, constantes do levantamento Substituição Tributária relativo aos 
exercícios de 2006, 2005 e 2002, lançado nos contextos 4, 5 e 6 respectivamente, 
conforme demonstra o levantamento fiscal e cópias das notas fiscais.

A autuada foi intimada por ciência direta em 05/09/2007, apresentou 
impugnação tempestiva, argüiu em preliminar a nulidade do auto de infração por 
cerceamento ao direito de defesa por falta de entrega ao contribuinte dos 
documentos mencionados no auto de infração e por falta de apresentação dos 
demonstrativos dos valores devidos.

No mérito requer a improcedência do auto de infração, com as mesmas 
alegações das preliminares, reforçando o fato de não poder manifestar-se pois 
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não teve acesso às notas fiscais citadas nos campos 4.1, 5.1 e 6.1 e discorda dos 
períodos de referencia utilizados nos referidos campos, pois em se tratando de 
periodo fechado, o mês de julho será tomado como base, onde as primeiras 
entradas seriam favorecidas e as ultimas prejudicadas,, o que vem a prejudicar o 
fisco ou a impugnante, sendo que a correção e juros não se fazem por 
aproximação e sim se calculam exatamente como são devidos.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário a este conselho com as mesmas argumentações 
da impugnação.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda pela 
manutenção da sentença de primeira instância e julgar o auto de infração 
procedente.

Analisado e discutido o presente processo ficou constatado que a
preliminar de nulidade do lançamento por divergência entre os demonstrativos 
juntados e o auto de infração argüida pela recorrente não procede, uma vez que 
os demonstrativos juntados e o auto de infração estão de acordo com as normas 
técnicas de auditoria autorizadas pela Secretaria da Fazenda.

Quanto ao mérito constatou-se que foi recolhido apenas o valor do ICMS 
do custo das mercadorias no ato da entrada das mesmas no Estado, quando o 
correto seria o recolhimento sobre o custo acrescido do VA, portanto vejo que 
agiu acertadamente a julgadora de primeira instância ao julgar procedente o auto 
de infração nº. 2007/004409, que está exigindo o diferencial devido pelo 
contribuinte.

Pelo exposto voto confirmando a sentença de primeira instância e julgo 
procedente o auto de infração condenando o sujeito passivo ao pagamento dos 
créditos tributários nos valores de R$ 568,79 (Quinhentos e sessenta e oito reais 
e setenta e nove centavos), R$ 1.733,41 (Hum mil setecentos e trinta e três reais 
e quarenta e um centavos) e R$ 322,76 (Trezentos e vinte dois reais e setenta e 
seis centavos), referentes aos campos 4.11 a 6.11 respectivamente, mais 
acréscimos legais.



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 3 de 3 AI 2007/004409

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

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


