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ACÓRDÃO Nº:    528 /2009
PROCESSO Nº: 2008/6040/503669
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.696
RECORRENTE: TEMAR TRANSP. E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.057.538-9

EMENTA: Nulidade. Diferencial de Alíquota. Auto de Infração Amparado em 
Levantamento Fiscal que não Apresenta Distinção entre Produtos Destinados a 
Venda, Uso ou Consumo e à Composição do Ativo Fixo. Exigência sobre Mercadorias 
Recebidas em Comodato. Apresenta nulidade o auto de infração que não determina 
com precisão o quantum do fato gerador do imposto exigido. O lançamento deve 
observar obrigatoriamente a distinção dos fins de cada mercadoria. 

Não Emissão de Nota Fiscal de Saída. Produtos Utilizados para Propaganda e 
Publicidade. Produtos Destinados a Brindes. Autuação Conjunta. Nulidade – É nulo 
o lançamento que não determina com precisão o quantum do fato gerador da 
obrigação reclamada, por não separar as mercadorias em consonância à incidência 
tributária.

Exigência de ICMS. Produtos Sujeitos ao Regime de Substituição Tributária -
Impossibilidade de se exigir imposto quando o mesmo se encontra retido e recolhido 
pelo remetente.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de decadência do contexto 4, e por maioria, acatar 
a preliminar de nulidade dos lançamentos constantes dos contextos 4 a 33, exceto 
os 21 e 22, por imprecisão na determinação do quantum do fato gerador da 
obrigação reclamada, arguidas pelo contribuinte e conselheiro relator, 
respectivamente. Voto divergente dos conselheiros Juscelino Carvalho de Brito e 
João Campos de Abreu, que excluem da nulidade os contextos 6 a 9 e 21 e 22. Voto 
de desempate do Presidente. No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e 
dar-lhe provimento para, reformando a decisão de primeira instância, julgar 
improcedente os lançamentos constantes dos contextos 21 e 22 nos valores de R$ 
3.653,39 (três mil, seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e nove centavos) e R$ 
783,68 (setecentos e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos), 
respectivamente. Os Srs. Marcos Aurélio Belle Figueiredo e Gaspar Maurício Mota 
de Macedo fizeram sustentações orais pela Recorrente e Fazenda Pública, 
respectivamente. A REFAZ sugere que sejam refeitos os trabalhos de auditoria, 
lavrando-se outro auto de infração, se for o caso. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, João 
Campos de Abreu, Raimundo Nonato Carneiro e Mário Coelho Parente. Presidiu a 
sessão de julgamento do dia 27 de agosto de 2009, o conselheiro Mário Coelho 
Parente.
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CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada em diversos contextos. Nos campos 4.1 e 5.1, por 
deixar de recolher ICMS diferencial de alíquota no valor de R$ 54.504,83 (cinqüenta 
e quatro mil, quinhentos e quatro reais e oitenta e três centavos), referente aquisição 
de produtos destinados ao ativo fixo da empresa (veículos), relativo aos exercícios 
de 2003 e 2008. Nos campos 6.1 a 11.1, por deixar de recolher ICMS diferencial de 
alíquota no valor de R$ 57.899,98 (cinqüenta e sete mil, oitocentos e noventa e nove 
reais e noventa e oito centavos), referente a produtos destinados ao uso, consumo e 
ativo fixo da empresa (mesas e cadeiras), relativo aos exercícios de 2003 a 2009. 
Nos contextos 12.1 a 16.1, por deixar de recolher ICMS diferencial de alíquota no 
valor de R$38.340,88 (Trinta e oito mil, trezentos e quarenta reais e oitenta e oito 
centavos), referente produtos destinados ao uso e consumo e ao ativo fixo da 
empresa, relativo aos exercícios de 2004 a 2008. Nos campos 17.1 a 20.1, por 
deixar de recolher ICMS diferencial de alíquota no valor de R$ 24.510,96 (vinte e 
quatro mil, quinhentos e dez reais e noventa e seis centavos), referente aquisição de 
produtos destinados ao uso e consumo e ativo fixo da empresa (garrafas), relativo 
aos exercícios de 2004 a 2007. Nos campos 21.1 e 22.1, por deixar de recolher 
ICMS no valor de R$ 4.437,07 (quatro mil, quatrocentos e trinta e sete reais e sete 
centavos), referente a saída de mercadorias tributadas registradas sem débito do 
ICMS (Gatorade e Lipton), relativo aos exercícios de 2004 e 2005. Nos campos 23.1 
a 31.1, por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 61.430,25 (sessenta e um mil, 
quatrocentos e trinta reais e vinte cinco centavos), referente a não emissão de nota 
fiscal de saída de produtos adquiridos para distribuição gratuita, relativo aos 
exercícios de 2004 a 2008. Nos campos 32.1 e 33.1, por deixar de recolher ICMS no 
valor de R$ 1.696,96 (hum mil, seiscentos e noventa e seis reais e noventa e seis 
centavos), referente ao diferencial de alíquota de produtos destinados ao uso e 
consumo e ativo fixo da empresa, relativo aos exercícios de 2004 e 2007.

A autuada foi intimada por ciência direta, apresentou impugnação tempestiva.

A julgadora de primeira instância retornou os autos ao autor do procedimento 
para saneamento, que lavrou termo de aditamento às folhas 608, retificando os 
contextos 21.1 e 22.1 do auto de infração, fazendo juntada do livro de registro de 
saídas. (fls. 610/862).

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente, condenando o sujeito passivo ao 
pagamento dos créditos tributários conforme exigidos na inicial, mais acréscimos 
legais.

Ciente da decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou recurso 
voluntário tempestivo às folhas 871/980, argüindo preliminar de nulidade pela 
decadência em relação aos exercícios de 2003, alegando ser necessária a análise 
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em conjunto dos artigos 173 e 150 do Código Tributário Nacional, sendo que o ICMS 
é um tributo que possui a característica de ser homologado a posteriori, e como a lei 

estadual que instituiu o tributo não fixa o prazo para homologação, então o prazo 
começa a contar a partir da ocorrência do fato gerador. Argui também a nulidade do 
auto de infração, tendo em vista que a legislação tributária do Estado do Tocantins 
deixou de exigir o ICMS diferencial de alíquota, tendo em vista a edição do decreto 
2.912/2006, onde ao regulamentar o art. 44 da Lei 1.287/01 deixou de incluir as 
empresas do segmento do comercio atacadista como obrigadas ao recolhimento do 
ICMS diferencial de alíquota. No mérito, em relação ao contexto 4, pede a 
improcedência do auto de infração, pois caso tivesse pagado o diferencial de 
alíquota, poderia se creditar das quarenta e oito parcelas permitidas, sendo que a 
última seria creditada no mês de maio de 2007, portanto, não há que se julgar 
procedente o auto de infração, exigir o imposto e permitir o crédito por meio de 
repetição do indébito. Quanto ao mérito dos contextos, pede também a 
improcedência, pois o auditor esqueceu-se de verificar que as aquisições são em 
sua grande maioria pra revenda, conforme fazem provas cópias de notas fiscais de 
vendas, portanto, não é devido o ICMS diferencial de alíquota. Quanto aos contextos 
21 e 22, aduz que o auditor relacionou diversas notas fiscais de saídas dos produtos 
“gatorate e Lipton”, registradas nos livros fiscais sem débito de imposto e autuou a 
empresa tipificando como falta de recolhimento de imposto apurado, ocorre que o 
imposto não foi apurado, não houve cálculo do imposto a recolher, devido o fato de 
que as mercadorias são sujeitas ao regime de substituição tributária. Os valores 
lançados nos contextos 23 a 31 devem ser julgados improcedentes, pois o autor do 
procedimento fez crer que material de marketing é brinde e como tal deve ser 
tributado e que o agente fiscal não mencionou que se trata de cartazes e cartazetes 
e sim que se trata de brindes, sendo que os cartazes, cartazetes, mini banners e 
banners são materiais de divulgação dos produtos da empresa AMBEV, que são 
enviados para serem entregues a rede varejista.

Ao final, solicita que se julgue nulo de pleno direito o auto de infração pelas 
razões já mencionadas e, no mérito, que se julguem improcedentes as exigências 
fiscais por serem comprovadamente indevidas.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, opina pela reforma da 
sentença de primeira instância para que seja julgado procedente em parte o auto de 
infração.

Analisando os autos resta claro que a preliminar de nulidade pelo instituto da 
decadência, em relação ao contexto 4, arguida pela recorrente, não deve prevalecer, 
uma vez não transcorridos os cinco anos do primeiro dia do exercício seguinte ao do 
fato gerador, conforme preceitua o CTN em seu artigo 173, inciso I, parágrafo único, 
senão vejamos:
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Art. 173. O direito de a Fazenda Publica constituir o 
crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, 
contados:

I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o 
lançamento poderia ter sido efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo 
extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele 
previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a 
constituição do crédito tributário pela notificação, ao 
sujeito passivo, de qualquer medida preparatória 
indispensável ao lançamento.

Na outra banda, entendo que o presente auto de infração apresenta vícios 
quanto à determinação do quantum do fato gerador em relação aos contextos 4 a 20 
e 23 a 33.

Analisando os contexto 4 e 5 do auto de infração, que cobra diferencial de 
alíquota de aquisição de bens para composição do ativo fixo da empresa, sabe-se 
que caso o contribuinte tivesse recolhido o referido imposto teria direito da 
restituição do mesmo, portanto, há que se verificar se houve a compensação do 
imposto aí sim cabe a cobrança do mesmo.

Os contextos 6 a 11 e 32 e 33, que tratam de aquisição de material, (mesas e 
cadeiras), destinadas ao uso consumo e ativo fixo da empresa, é perceptível nos 
autos que a referida empresa também recebe as referidas mercadorias a titulo de 
comodato, e também existe a comercialização destes produtos. Portanto, faz-se 
necessário que haja uma diferenciação entre produtos adquiridos por meio de 
compras e produtos recebidos por comodato e também que se diferenciem os 
produtos vendidos dos que compõem o ativo fixo da empresa.

Nos contextos 12 a 16 não foram separadas as mercadorias destinadas ao 
uso, consumo e ativo fixo das mercadorias destinadas à revenda.

Nos contextos 17 a 20 não houve a distinção entre as mercadorias recebidas 
em comodato e as adquiridas por compras.

Os contextos 23 a 31 que tratam da aquisição de brindes, como se percebe 
nos autos, a sua grande maioria são mercadorias destinadas à divulgação e a 
publicidade, portanto, não podem ser considerados brindes, portanto, faz-se 
necessária a separação entre os produtos destinados à publicidade, sobre os quais 
não incide a cobrança do ICMS, e os destinados a brindes, estes sim passíveis de 
cobrança de ICMS.
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De todo exposto, entendo que os contextos acima descritos estão eivados de 
nulidade.

Analisando o mérito dos contextos 21 e 22, que cobra ICMS pela aquisição 
dos produtos Gatorade e Lipton, a cobrança do imposto dos referidos contextos não 
deve prevalecer, uma vez que tais produtos passaram a compor o rol de produtos 

sujeitos a Substituição Tributária (imposto retido na fonte), a partir de 11 de outubro 
de 2004, portanto, já encontram com seu imposto recolhido pelo remetente, que é 
signatário de Termo de Acordo com o Estado do Tocantins.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de decadência do contexto 4, arguida pelo 
contribuinte e, em preliminar, voto pela nulidade dos lançamentos constantes dos 
contextos 4 a 20 e 23 a 33, por imprecisão na determinação do quantum do fato 
gerador da obrigação reclamada, arguida pelo contribuinte e conselheiro relator, 
respectivamente. No mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, 
reformando a decisão de primeira instância, julgar improcedente os lançamentos 
constantes dos contextos 21 e 22 nos valores de R$ 3.653,39 (três mil, seiscentos e 
cinquenta e três reais e trinta e nove centavos) e R$ 783,68 (setecentos e oitenta e 
três reais e sessenta e oito centavos), respectivamente.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 06 
dias do mês de outubro de 2009.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


