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ACÓRDÃO Nº : 595/2009
PROCESSO Nº : 2006/6040/500853
REEXAME NECESSÁRIO : 2637
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.
INTERESSADO : AÇÃO COM. DISTR. TRANSP. DE ALIM. LTDA
INSC. ESTADUAL : 29.378.266-0

EMENTA: ICMS - Substituição Tributária. Cálculo a Menor do Imposto. 
Comprovação de Recolhimento Parcial de Notas Fiscais. Aplicação Incorreta de 
Valor Agregado– É devido o lançamento fiscal oriundo do não recolhimento do 
imposto relativo a substituição tributária, sendo desconsiderada parte da exigência 
devido a incorreção na apuração da base de cálculo e da constatação de que parte 
do imposto já havia sido recolhida .   

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, 
julgar procedente em parte o auto de infração nº 2006/000774 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 9.457,87 (nove mil, 
quatrocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e sete centavos), referente ao campo
4.11, mais acréscimos legais; e improcedente o valor de R$ 13.278,89 (treze mil, 
duzentos e setenta e oito reais e oitenta e nove centavos), referente ao Termo de 
Aditamento de fls. 177. O COCRE conheceu e deu provimento parcial ao Recurso 
Voluntário. Os Senhores Ricardo Shiniti Konya e Aldecimar Esperandio fizeram 
sustentações orais pela Fazenda Pública e Interessado, respectivamente. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elena Peres Pimentel, 
Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira Halum e João Gabriel Spicker. 
Presidiu a sessão de julgamento aos 05 dias do mês de novembro de 2009, a 
conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada no valor de R$27.200,31(vinte e sete mil, duzentos 
reais e trinta e um centavos), referente  a diferença do ICMS – Substituição tributária 
de mercadoria sujeita a esse regime tributário, conforme consta verificado em 
levantamento do ICMS Substituição Tributária, no período de 01.07.2004 a 
31.12.2004 e de conformidade com o TARE - Termo de Acordo de Regime Especial 
nº 1.491/04 – SEFAZ. 

A autuada foi intimada, por via postal, apresentando impugnação tempestiva, 
com as seguintes alegações:



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 2 de 4 AI 2006/000774

Que o histórico narrado não guarda consonância com a tipificação legal, que 
o autuante equivocou-se na identificação da mercadoria sujeita ao regime de 
substituição tributária, bem como na formação da base de cálculo da mesma 
substituição tributária; que consta do levantamento a aquisição de leite tipo B, mas 
as notas fiscais não tratam deste tipo de leite, mas sim de leite tipo C ou longa vida, 
que não sofre a tributação pelo regime da substituição tributária; que os produtos 
arrolados no Convênio ICMS 76/94 possuem redução de 10% sobre a base de 
cálculo, que fraldas e absorventes oriundos de SP possuem VA de 58,37% e os 
provenientes de GO de 41,34%; reduzidos de 10%; que os VAs de enxaguante, 
escova, fio e creme dentais são de 33,05 e 41,06, com redução de 10%, que a 
substituição tributária para ração tipo pet não pode ser aplicada no ano 2004, porque 
foi implementada em janeiro de 2005, que algumas mercadorias foram consideradas 
como farinha de trigo ou pré mescla, mas tratam-se de leveduras vivas, misturas e 
pastas, outras preparações e caixa e cartonagens, que o VA de fiambre e 
presuntada é de 50%, que para barbeador foi utilizado o VA de fio dental.

Fez juntada de procuração, classificação de leite, notas fiscais e documentos 
de arrecadação.

O processo foi devolvido ao autuante, que refez o levantamento substituição 
tributária, fez juntada do Protocolo ICMS 26/04 e lavrou termo de aditamento às fls. 
177, retificando a base de cálculo e o valor originário lançados na inicial.

O sujeito passivo foi intimado do termo de aditamento por via postal, 
apresentando impugnação às fls. 188/190, alegando que o Convênio 24/01 não 
alterou o Convênio 76/94 e não revogou o art. 48, § 3º do Dec. 462/97; que o Dec. 
2.912/06 manteve a redução de 10% no art. 49, § 6º; que o desconto de 10% na 
formação da base de cálculo tem que prevalecer; que o Protocolo ICMS 26/04 não 
obriga o contribuinte, mas sim os estados signatários; que a substituição tributária só 
poderá ser cobrada do contribuinte com base na legislação estadual; que nas notas 
fiscais não está escrito pré- mescla ou farinha de trigo.

A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração nulo, sem 
análise do mérito, por entender que o autuante refez o levantamento considerando 
apenas as alegações referentes ao leite tipo B. Os demais equívocos apontados pela 
impugnante não foram observados, contrariando as disposições legais contidas na 
legislação tributária, caracterizando cerceamento ao direito de defesa do contribuinte.
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A REFAZ manifestou-se pela confirmação da decisão prolatada em primeira 
instância, e pela nulidade do auto de infração.

Após o julgamento da primeira instância e o parecer da REFAZ a empresa foi 
intimada por ciência direta, apresentando recurso, frisando alguns trechos da 
sentença e requerendo sua manutenção, ou não sendo este o entendimento do 
Egrégio Conselho de Contribuintes, que sejam analisadas as questões de mérito 
para julgar improcedente o auto de infração 2006/000774, por ser de justiça.

A REFAZ manifesta-se mais uma vez, recomendando a confirmação da 
decisão prolatada em 1ª instância e pela nulidade ao auto de infração, por constatar 
que existem equívocos no trabalho de auditoria devidamente apontados na 
sentença.

Em análise aos autos, verifica-se que o levantamento ICMS Substituição 
Tributária, do período autuado, não comprova a ocorrência do ilícito fiscal descrito na 
acusação, como, por exemplo, pela não concessão da redução de base de cálculo 
de 10% para os produtos farmacêuticos e a aplicação de índices de valor agregado 
em desconformidade com a legislação tributária, assim como não foi observada a 
data de vigência do Decreto nº 2.157/04 que regulamentou o Protocolo ICMS 26/04, 
que trata da substituição tributária da ração tipo pet, que entrou em vigor somente 
em 01.08.2004. Portanto, os produtos adquiridos no mês de julho/2004 não 
poderiam constar do levantamento. Foram refeitos os cálculos e constou-se que o 
imposto referente a algumas notas fiscais já haviam sido parcialmente recolhido e 
algumas apresentavam cálculo com aplicação incorreta de Valor Agregado, ficando, 
portanto, uma diferença a ser recolhida ao Estado do Tocantins no valor de R$ 
9.457,87 (nove mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e sete centavos).

Diante do exposto, no mérito, em reexame necessário, voto para reformar a 
decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração nº 
infração 2006/000774 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito 
tributário no valor de R$ 9.457,87 (nove mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e 
oitenta e sete centavos), referente ao campo 4.11, mais acréscimos legais; e 
improcedente o valor de R$ 13.278,89 (treze mil, duzentos e setenta e oito reais e 
oitenta e nove centavos), referente ao Termo de Aditamento de fls. 177. Conheço e 
dou provimento parcial ao Recurso Voluntário.
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 24 
dias do mês de novembro de 2009.

Presidente

Cons. Relatora

Representação Fazendária


