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ACÓRDÃO Nº: 381/2008
PROCESSO Nº : 2007/6040/502663          
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7090
RECORRENTE: FAIMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA: ICMS – Substituição Tributária. Arbitramento dos valores. 
Procedimento incorreto. Recolhimento efetuado a menor. Lançamento procedente 
em parte.  

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento parcial para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de 
infração nº 2007/003291 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário nos valores de R$ 2.826,57 (dois mil, oitocentos e vinte e seis reais e 
cinqüenta e sete centavos) e R$ 2.384,91 (dois mil, trezentos e oitenta e quatro 
reais e noventa e um centavos), referente os campos 4.11 e 5.11, 
respectivamente, mais acréscimos legais; e improcedente os valores de R$ 
31.092,27 (trinta e um mil, noventa e dois reais e vinte e sete centavos) e R$ 
26.234,01 (vinte e seis mil, duzentos e trinta e quatro reais e um centavo), 
referente os campos 4.11 e 5.11, respectivamente. Os Srs. Daniel Almeida Vaz e 
Gaspar Maurício Mota de Macedo fizeram sustentações orais pela Recorrente e 
Fazenda Pública, respectivamente. 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, nos contextos seguintes: 
Contexto 4: A importância de R$ 33.918,84 (trinta e três mil, novecentos e 
dezoito reais e oitenta e quatro centavos), referente a diferenças verificadas nas 
notas fiscais de saídas de mercadorias no regime de substituição tributária, no 
confronto com a tabela ABC-Farma, nos preceitos do TARE nº 1088/01 e Aditivo 
04/03, conforme levantamento substituição tributária, relativo ao exercício de 
2005.  
Contexto 5: A importância de R$ 28.618,92 (vinte e oito mil, seiscentos e dezoito 
reais e noventa e dois centavos), referente a diferenças verificadas nas notas 
fiscais de saídas de mercadorias no regime de substituição tributária, no confronto 
com a tabela ABC-Farma, nos preceitos do TARE nº 1088/01 e Aditivo 04/03, 
conforme levantamento substituição tributária, relativo ao exercício de 2004.  
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A autuada apresenta impugnação onde argumenta que o procedimento 
adotado pelo auditor foi de adotar todas as notas fiscais de saídas de mercadorias 
sujeitas à ST, nos meses de fevereiro/04 à fevereiro/05, identificando cada 
produto e aplicando sobre os mesmos o preço máximo ao consumidor, como 
base de cálculo para substituição tributária. Diz ser impossível a ocorrência de 
diferenças no levantamento efetuado em um único mês. Que o auto de infração é 
improcedente por haverem produtos nas notas fiscais não sujeitos à substituição 
tributária, bem como com redução de base de cálculo em 10%, conforme previsto 
no art. 48, § 3º do Decreto nº 462/97. Que a título de amostragem trouxe 100 
notas fiscais de 02/2004 e 100 notas fiscais de 02/2005, onde identificamos em 
cada nota fiscal quais produtos não eram sujeitos à substituição tributária com 
base na tabela da ABC-Farma. Não bastasse isso, o levantamento deixou de 
fazer a redução de base de cálculo da ST, que era praticada pela empresa. Que a 
presunção adotada pelo auditor na elaboração do levantamento fiscais extrapola 
todos os limites legais. Que o auditor analisou o mês de 02/2004 buscando as 
supostas diferenças na ST devida pela empresa, e feito isso, apurou uma ilegal 
diferença, multiplicando este valor por 12, afirmando tratar-se de aplicação por 
mês/amostragem. Requer ao final a improcedência do feito.

O processo é convertido em diligência, para que o autor do procedimento 
assine o campo 6.4 do auto de infração. Este através de parecer, manifesta 
falando que preencheu com a assinatura, falando que embora não necessitasse 
de retificar o procedimento, pois trata-se de lançamento de crédito tributário por 
processamento eletrônico de dados, desnecessário a necessidade de aditamento 
e de abertura de prazo para o contribuinte.  

Sentença foi lavrada onde diz sobre a assinatura no auto de infração pelo 
agente do fisco, que estes são formalizados através do documento próprio 
impresso e que devem conter todos os requisitos descritos no art. 35 da Lei nº 
1.288/2001, sob pena de nulidade por cerceamento ao direito de defesa. Quanto 
ao mérito, a demanda decorre de recolhimento a menor de ICMS-ST. Que a 
impugnante não apresentou nenhuma  documento que comprovasse a existência 
de mercadorias não sujeitas a substituição tributária nos documentos 
relacionados, posto que não fez juntada das notas fiscais. Que os documentos fls. 
677/874 não tem valor legal, pois não são notas fiscais. A cláusula sétima do 
aditivo 04/2003 do TARE 1088/2001, destaca a obrigatoriedade da acordante 
efetuar emissão de notas fiscais distintas para saídas de mercadorias sujeitas á 
substituição tributária. No tocante a redução de 10% da base de cálculo prevista 
no RICMS, estão não se aplica à autuada por força do disposto na Instrução 
Normativa nº 001/2003. Que a razão assiste á autuada em relação ao 
procedimento adotado pelo autuante, pois o auditor elaborou o levantamento 
substituição tributária somente dos meses de fevereiro/2004 e 2005, os demais 



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 3 de 4 AI 2007/003291

foram arbitrados devido ao grande número de notas fiscais. Para apuração do 
ICMS-ST, é imprescindível os cálculos sobre cada documento fiscal. Nesse caso, 
não é possível arbitramento dos valores tomando como parâmetro um único mês 
no exercício por doze meses. Com isso, ficou efetivamente comprovada a 
omissão de recolhimento do imposto relativo ao mês 02/2005, R$ 2.826,57 e ao 
mês 02/2004, R$ 2.384,91. Julga procedente em parte nos valores acima citado e 
improcedente quanto ao restante. 

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.

O contribuinte não apresentou nenhum documento que comprovasse a 
existência de mercadorias não sujeitas ao regime de substituição tributária nos 
documentos trazidos aos autos, posto que não fez juntada das notas fiscais.

A cláusula sétima do aditivo 04/2003 ao TARE nº 1.088/2001, destaca a 
obrigatoriedade da acordante efetuar a emissão de notas fiscais distintas para as 
saídas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária.

Quanto a redução de 10% da base de cálculo prevista no Regulamento do 
ICMS, esta não se aplica ao presente caso, por força do disposto na Instrução 
Normativa nº 001/2003.

Entretanto, o procedimento realizado pelo agente do fisco, está fora dos 
padrões normais de uma auditoria tributária, pois foi realizado levantamento 
somente quanto aos meses de fevereiro/2004 e fevereiro/2005, os demais valores 
foram arbitrados devido ao grande número de documentos fiscais. Procedimento 
esse, estranho e não permitido pela boa técnica de efetuar tais trabalhos. 
Necessário, que trabalhasse toda documentação e trouxesse e permitisse ao 
contribuinte fazer o contraditório, conforme norma legal.

Quanto aos meses efetuados, ficou comprovado a omissão de 
recolhimento do ICMS-ST, relativo aos valores apurados e deve ser mantido por 
estarem corretos e não terem sidos ilididos no feito. 

De todo exposto e tudo mais que dos autos consta, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento parcial para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de 
infração nº 2007/003291 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
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tributário nos valores de R$ 2.826,57 (dois mil, oitocentos e vinte e seis reais e 
cinqüenta e sete centavos) e R$ 2.384,91 (dois mil, trezentos e oitenta e quatro 
reais e noventa e um centavos), referente os campos 4.11 e 5.11, 
respectivamente, mais acréscimos legais; e improcedente os valores de R$ 
31.092,27 (trinta e um mil, noventa e dois reais e vinte e sete centavos) e R$ 
26.234,01 (vinte e seis mil, duzentos e trinta e quatro reais e um centavo), 
referente os campos 4.11 e 5.11, respectivamente.

É o voto. 

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

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


