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ACÓRDÃO Nº : 218/2010
PROCESSO : 2009/6040/500270          
REEXAME NECESSÁRIO: 2.838
REQUERENTE : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : DENTAL TOCANTINS COM DE PROD ODONTOL. LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.384.723-1

EMENTA  ICMS - Substituição Tributária.  Portador de Termo de Acordo de Regime 
Especial – Não procede a exigência quando a escrituração efetuada pela autuada está 
em consonância com o TARE.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, julgar 
improcedente o auto  de infração nº 2009/000106 e absolver  o sujeito passivo da 
imputação que lhe faz o valor de R$11.830,42 (onze mil,  oitocentos e trinta reais e 
quarenta e dois centavos), referente ao  campo 4.11. O Sr. Juscelino Carvalho de Brito 
fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 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 14 dias do mês de 
junho de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Elena Peres Pimentel

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor R$ 11.830,42          
(onze mil, oitocentos e trinta reais e quarenta e dois centavos), referente a omissão de 
saídas em notas fiscais registradas na coluna “outras” sem débito do imposto, sendo 
que é tributada normal, no exercício de 2008, constatada através do levantamento 
comparativo das saídas com documentário emitido.

A autuada foi intimada, por ciência direta, comparecendo ao processo, 
tempestivamente, com as seguintes alegações:

Que há obscuridade na descrição da infração, que é difícil entendimento e há 
contradição; que firmou Termo de Acordo nº 1.753/2006 com o Estado do Tocantins 
que concede regime especial; que utilizou crédito presumido na venda no atacado e a  
consumidor final, pessoa jurídica, e de redução de base de cálculo nas vendas a 
consumidor final, pessoa física; que nas saídas de mercadorias para consumidor final 
pessoa física não se aplica o crédito presumido e sim o benefício da redução.
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O processo foi devolvido ao órgão preparador (fls.17) para intimar o contribuinte 
a fim de fazer juntada do Termo de Acordo de Regime Especial. 

A julgadora de primeira instância considerou o auto de infração nº 2009.000106 
improcedente.

A REFAZ recomendou a confirmação da decisão prolatada em primeira  
instância e a improcedência  do auto de infração

Em análise aos autos verifica-se que o Termo de Acordo de Regime Especial nº 
1.753/2006, anexado às fls. 21/26, concede, ao mesmo tempo, redução de base de 
cálculo nas saídas internas e crédito presumido nas vendas internas e interestaduais 
(Clausula Primeira, inciso I, alínea b e inciso II).

Assim como a Cláusula Nona, alínea “c” estabelece que “a Acordada na 
escrituração do Livro Registro de Apuração de ICMS deverá registrar, respectivamente, 
as aquisições de mercadorias sujeitas à substituição tributária e suas saídas internas, 
nos campos “Outras Operações sem Crédito do Imposto” e “Outras Operações sem 
Débito do Imposto”.

Portanto, a escrituração efetuada pela autuada está em consonância com o 
TARE celebrado com o Estado do Tocantins, descaracterizando o ilícito descrito na 
inicial. 

Diante do exposto, no mérito, em reexame necessário, voto para confirmar a 
decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto  de infração nº 2009/000106 e 
absolver  o sujeito passivo da imputação que lhe faz o  valor de R$11.830,42 (onze mil,  
oitocentos e trinta reais e quarenta e dois centavos), referente ao  campo 4.11. 

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

Presidente

Conselheira Relatora

Representação Fazendáriaxx


