
ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 1 de 3  AI 2007.005429

ACÓRDÃO Nº : 359/2010
PROCESSO : 2007/6040/504521
RECURSO VOLUNTÁRIO: 7.790
RECORRENTE : PRIMO SCHINCARIOL IND. DE CERV. E REFRIG. S.A. 
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL : 29.347.581-4

EMENTA: ICMS Substituição Tributária Recolhido a Menor. Não Aplicação do Valor 
de Pauta – É obrigatório o recolhimento da diferença do imposto quando da não 
aplicação do valor correto da pauta.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, confirmando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 2007/005429 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos valores de R$ 
450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), referente ao campo 4.11, extinto pelo 
pagamento e R$ 32.248,07 (trinta e dois mil, duzentos e quarenta e oito reais e sete 
centavos), referente ao campo 5.11, mais acréscimos legais, conforme Termo de 
Aditamento de fls. 177. O Senhor Juscelino Carvalho de Brito fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Rubens Marcelo Sardinha, Marivanes Beserra Cruz, João Gabriel Spicker e Elena 
Peres Pimentel. Presidiu a sessão de julgamento aos 06 dias do mês de julho de
2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

CONS. AUTOR DO VOTO: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$ 39.079,89 
(trinta e nove mil e setenta e nove reais e oitenta e nove centavos), relativo ao 
recolhimento a menor do ICMS Substituição Tributária do que o estabelecido em 
pauta fiscal, no periodo de 01/01 a 31/08/2007, conforme constatado por meio de 
planilhas contendo o valor da diferença apontada.

A autuada foi intimada, apresentou impugnação tempestiva.

A julgadora de primeira instância retorna os autos à origem para saneamento.

O autor do procedimento lavra termo de aditamento às folhas 177/178.
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Devidamente intimado do termo de aditamento o contribuinte apresentou 
impugnação.

A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe 
provimento e julgou o auto de infração procedente nos valores de R$ 450,00, campo 
4.11 da peça inicial, extinto pelo pagamento, e no valor de R$ 32.248,07, campo 5.11 
do termo de aditamento de folhas 177/178.

Devidamente intimado da sentença de primeira instância o contribuinte 
apresentou recurso voluntário, tempestivo, alegando que subsiste no processo 
discussão tão somente em relação a tres questões: a relativa aplicação equivocada 
da pauta fiscal entre 02/05/2007 a 14/05/2007; a concernente a tributação da cerveja 
sem alcool; e aquela que diz respeito a aplicação da pauta fiscal trazida pela IN 
02/2007, entre o periodo de 02/05/2007 a 09/05/2007. Diz, também, que a sentença 
recorrida examinou de forma superficial duas destas questões, omitindo-se sobre 
uma delas, que a decisão de mérito impingida destoa completamente do 
ordenamento juridico. Que, em relação ao periodo compreendido entre 02/05/2007 e 
14/05/2007, o que ocorreu foi um equívoco do fiscal, que deixou de considerar que 
todos os produtos fabricados pela Schincariol são cassificados na classe 3 da pauta 
fiscal, nunca na classe 4, pois, tal classificação refere-se ao fabricante do produto, 
não à sua marca; com relação a nota fiscal emitida em 01/06/2007 a pauta fiscal 
correta é a prevista na IN 04/2007, vigente a partir de 21/05/2007, no valor de R$
1,90; alem disso os produtos sem alcool são tributados com aliquota de 17%, nos 
termos do artigo 25, inciso III da Lei Estadual 1287/2001 c/c a Lei Federal 8.918/94 e 
Decreto Federal 2.314/94.

Também, em relação ao periodo entre 02/05/2007 e 09/05/2007, o valor 
cobrado não é devido, pois a IN 2/2007, publicada no diário oficial do Estado em 
10/05/2007, só surtiria efeitos a partir desta data, jamais de forma retroativa.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a alteração 
da sentença prolatada em primeiro grau, para que seja julgado procedente em parte 
e alterar a alíquota quanto as cervejas sem alcool.

Visto, analisado e discutido o presente processo, resta claro que houve 
recolhimento a menor de ICMS Substituição Tributária. Quanto ao valor lançado no 
contexto 4, o contribuinte reconhece que houve equívoco de sua parte ao recolher o 
imposto a menor, uma vez que concorda com o mesmo ao efetuar o recolhimento do 
referido valor. 
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Em relação ao contexto 5, razão assiste a Fazenda Publica, pois ao emitir as 
notas fiscais o contribuinte não aplicou o valor da pauta que foi instituida pela 
instrução normativa número 02/2007 e sim os valores constantes da pauta instituida 
pela instrução normativa 01/2007, desta forma, o mesmo não recolheu o imposto 
devido na sua totalidade.

Pelo exposto, no mérito, conheço do recurso e nego-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração nº 
2007/005429 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributários nos 
valores de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), referente ao campo 4.11, 
extinto pelo pagamento e R$ 32.248,07 (trinta e dois mil, duzentos e quarenta e oito 
reais e sete centavos), referente ao campo 5.11, mais acréscimos legais, conforme 
Termo de Aditamento de fls. 177.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 19 
dias do mês de novembro de 2010.

Presidente

Cons. Autor do voto

Representante Fazendário


