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ACÓRDÃO Nº.:419/2008
PROCESSO Nº.: 2006/6010/500859
REEXAME NECESSÁRIO: 1.884
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: FABEZA LTDA.

EMENTA: ICMS Substituição Tributária. Nulo o lançamento quando aplicado VA 
para cálculo do imposto, contribuinte detêm parecer favorável a utilização de 
preço de produto similar.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por maioria, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
que julgou nulo o processo. Votos contrários dos Conselheiros Juscelino Carvalho 
de Brito e Elena Peres Pimentel. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, 
Raimundo Nonato Carneiro e Mário Coelho Parente. Presidiu a sessão de 
julgamento do dia 28 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$ 
4.196,51 (Quatro mil cento e noventa e seis reais e cinqüenta e um centavos), 
referente à parcela do imposto devido por substituição tributária (retenção na 
fonte), sobre mercadorias vendidas por intermédio das notas fiscais constantes do 
levantamento substituição tributaria relativas ao exercício de 2005.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva, alegando que 
firmou termo de acordo de Regime especial nº. 1.391/03, junto à Secretaria da 
Fazenda, onde ficou estabelecido crédito presumido de forma que sua tributação 
normal fosse de 2% do valor da venda praticada e o ICMS substituição tributaria 
até o valor da pauta da caninha Havaianinha, que é produto correlato fabricado no 
território Tocantinense, que para a cachaça Araguaia de 500ml, pauta de R$ 1,20 
(Hum real e vinte centavos), e cachaça Araguaia de 965 ml. Pauta de R$ 2,30 
(Dois reais e trinta centavos), e os outros produtos tributados; que a auditoria 
fiscal emitiu o auto de infração cobrando ICMS complementar por ter aplicado 
sobre o valor das vendas o IVÃ de 100% e 60%; que não está sujeita ao 
pagamento pela aplicação do ICMS, pois recolhe ICMS substituição tributaria até 
o valor de pauta; que o levantamento incluiu mercadorias tributadas e cobrou 
delas o ICMS substituição tributaria; que inexiste qualquer diferença 
complementar de ICMS  a recolher.
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A julgadora de primeira instância conhece da impugnação e declara nulo o 
auto de infração sem julgamento de mérito.

A REFAZ se manifesta pela confirmação da decisão prolatada em primeira 
instância e julgar nulo o auto de infração.    

E de acordo com o art. 16, inciso VII do decreto 2.169/04, solicita que seja 
remetida a delegacia de jurisdição para que o procedimento seja refeito e se for 
necessário à lavratura de um novo auto.

O contribuinte é notificado por edital da sentença prolatada em primeira 
instância e sobre o parecer da REFAZ. O mesmo se manifesta alegando que 
conforme ficou demonstrado na impugnação, a requerente possui termo de 
acordo, e no período fiscalizado, recolheu ICMS substituição tributaria até o valor 
da pauta.

Face ao exposto, requer respeitosamente  como medida de inteira e salutar 
justiça, que seja mantida a Douta Decisão prolatada pela nobre julgadora de 
primeira instância e confirmada a nulidade da autuação em definitivo.

Em sessão plenária realizada aos 07 dias do mês de agosto de 2007, o 
Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais decidiu converter o julgamento em 
diligencia.

A assessoria técnica após elaborar dois levantamentos substituição 
tributária, um pelo preço do similar na pauta praticado pelo contribuinte e outro 
pelo VA, em ambos os casos chega a um valor diverso ao lançado na inicial.

Analisado e discutido o presente processo ficou constatado que o 
contribuinte dispõe de parecer favorável a utilização de valores de produtos 
similares existentes no mercado, para calculo de ICMS – ST. Cópia do referido 
parecer às folhas 98 do processo nº. 2006/6010/500858, referente ao auto de 
infração nº. 2006/002830, porem quando refeitos os cálculos do ICMS 
Substituição Tributária onde são utilizados os valores praticados pelo contribuinte 
e os valores do VA obtem-se um valor diferente ao encontrado pelo autor do 
procedimento, fato este que nos faz concluir existir vícios no processo.

Pelo exposto voto confirmando a decisão de primeira instância e julgo nulo 
o auto de infração nº. 2006/002831.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
26 dias do mês de junho de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária

                   

                   

                   


