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ACÓRDÃO Nº: 143/2010
PROCESSO: 2009/6040/502043         
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.756
RECORRENTE: GOIASFARMA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.383.247-1

EMENTA: Levantamento do ICMS. Falta de Separação das Saídas Por 
Consumidor Final (Pessoa Física ou Jurídica). Imprecisão na Determinação do 
Quantum do Fato Gerador. Nulidade – É nulo o lançamento que não determina 
com precisão a destinação das mercadorias que originaram os valores do 
imposto.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão na 
determinação do quantum do fato gerador, uma vez que se constata saídas a 
contribuintes e não contribuintes (consumidor final, pessoa física ou jurídica), 
observado o art. 2º, V e VI, da Lei 1.201/00, arguida pelo Relator e julgar extinto o 
processo sem julgamento de mérito. O Sr. Juscelino Carvalho de Brito fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública e sugere que sejam refeitos os trabalhos 
de auditoria, se for o caso. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker e 
Luciene Souza Guimarães Passos. Presidiu a sessão de julgamento aos 29 dias 
do mês de abril de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha.

VOTO: O contribuinte foi autuado, em dois contextos, porque aproveitou crédito 
fiscal presumido não autorizado pela Lei 1.201/00 e pelo TARE 1.565/05 para 
operações internas (CFOP 5403) e interestaduais (CFOP 6403) de mercadorias 
sujeitas a substituição tributária. Consta nos campos: 4.3 e 5.3 levantamentos de 
origem do ICMS; 4.6 e 5.6 períodos de referência 01/01/2006 a 31/12/2006 e 
01/01/2007 a 30/06/2007 e; nos 4.11 e 5.11 valores originários R$ 103.775,61 e 
R$ 43.890,66, respectivamente.  

A autuada foi intimada por via postal e apresentou impugnação tempestiva.

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

Intimado, via AR, da decisão de primeira instância, o contribuinte 
apresentou recurso voluntário argüindo preliminar de nulidade por cerceamento 
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ao direito de defesa, porque houve contradição entre o descrito na “ementa” e a 
forma do cálculo apresentado nas tabelas anexas ao auto de infração, que não 
foram disponibilizadas as notas fiscais de saídas, para as operações internas, no 
período relacionado, que, como citado no regulamento do ICMS, possui isenção, 
na forma do artigo 2º e do artigo 5º, para operações com fármacos e 
medicamentos quando realizados por distribuidoras estabelecidas no Estado, não 
sendo possível destacar dentre as vendas internas as passíveis de isenção do 
ICMS. 

           No direito, alega que para vendas interestaduais recolhe 1% de ICMS 
normal ao Estado e paga a substituição tributária com GNRE aos estados 
destinatários. Para as vendas internas, a ST é recolhida na entrada das 
mercadorias no Estado do Tocantins, quando adquiridas de fornecedores 
externos; também é tributado na saída interna destinada a consumidor final, 
quando paga a mesma ST acrescida de 2% sobre o valor dessas notas fiscais a 
título de ICMS normal, que no seu entender a ST na saída interna é indevida; que 
a legislação estadual determina o uso de crédito de entrada (7% e 12%) x débitos 
de saídas (12%), quando para efeito de cálculo da ST já leva em consideração 
esses dados  e paga na saída, não sobre o preço de venda e sim sobre PMC 
(preço máximo ao consumidor). Que a condição para aplicação do benefício fiscal 
está prevista no TARE 1.565/2005 e no seu Aditivo 001/2005, que evidencia 
condição de substituto tributário pelas operações subseqüentes.

A Representação Fazendária manifesta-se pela manutenção da sentença 
prolatada em primeira instância, para que seja julgado procedente o auto de 
infração.

           Ao analisar o processo verifica-se que o autor do procedimento ao fazer o 
lançamento do crédito tributário, não separa as operações de saídas em: a 
contribuinte e não contribuintes (consumidor final, pessoa física ou jurídica), não 
permitindo determinar com precisão o fato gerador da obrigação, observado o art. 
2º, inciso V e VI, da Lei 1.201/2000. Senão vejamos:

Art. 2o. O benefício fiscal previsto nesta Lei: 

V – não se aplica às saídas de mercadorias para 
consumidor final, exceto a pessoa jurídica;  

VI – somente alcança o imposto das operações 
próprias do contribuinte. 
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Portanto, entendo necessária a separação das operações por cada 
situação tributária, de modo que determine com precisão o valor devido. 

Face ao exposto, voto pelo acolhimento da preliminar de nulidade do auto 
de infração nº 2009/001179, por imprecisão na determinação do quantum do fato 
gerador, uma vez que se constata saídas a contribuintes e não contribuintes 
(consumidor final, pessoa física ou jurídica), observado o art. 2º, V e VI, da Lei 
1.201/00 e julgo extinto o processo sem julgamento de mérito. 

É o voto.

PLENÁRIO  DO  CONSELHO  DE  CONTRIBUINTES  E  RECURSOS  FISCAIS, 
aos 11 dias do mês de junho de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


