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ACÓRDÃO Nº : 409/2010
PROCESSO : 2009/6040/500915
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7840
RECORRENTE : RETÍFICA BANDEIRANTES DE PALMAS LTDA
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INSC. ESTADUAL : 29.068.576-1

EMENTA: ICMS - Substituição Tributária. Omissão Parcial no Recolhimento. 
Cobrança Sobre Fretes já Incluídos na Base de Cálculo e Sobre Produtos 
Destinados ao Uso da Empresa. Exigência Sobre Produtos Não Sujeitos a 
Substituição Tributária -  Prevalece a exigência tributária apenas quanto a diferença 
de ICMS sobre fretes não incluídos na base de cálculo e sobre produtos sujeitos a 
substituição tributária.

ICMS - Diferencial de Alíquota. Produtos Adquiridos de Outra Unidade da 
Federação. Cobrança Sobre Nota Fiscal Em Que Foi Pago o ICMS-Substituição 
Tributária e Sobre Notas Fiscais Em Que o Imposto Já Havia Sido Recolhido -
Prevalece a exigência tributária somente quanto as notas fiscais em que restar 
comprovado o não pagamento do imposto.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial para, reformando a 
decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto de infração nº 
2009/000479 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos tributário nos 
valores de R$ 1.915,07 (um mil, novecentos e quinze reais e sete centavos), e R$ 
13,04 (treze reais e quatro centavos), referente parte dos campos 4.11 e 5.11, 
respectivamente, mais acréscimos legais; sendo que o campo 5.11 foi alterado 
pelo Termo de Aditamento de fls. 32; e julgar improcedente os valores de R$ 
4.066,04 (quatro mil, sessenta e seis reais e quatro centavos), e R$ 286,68 
(duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos), referente parte dos 
campos 4.11 e 5.11, respectivamente. O Senhor Juscelino Carvalho de Brito fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Fernanda Teixeira Halum, João Gabriel Spicker, Elena Peres Pimentel 
e Rubens Marcelo Sardinha. Presidiu a sessão de julgamento aos 04 dias do mês de 
agosto de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATORA: Fernanda Teixeira Halum

VOTO: O contribuinte foi autuado em dois contextos. No 4.1,  por deixar de recolher 
o ICMS Substituição Tributária no valor de R$ 5.981,11(cinco mil, novecentos e 
oitenta e um reais e onze centavos), proveniente de omissão parcial no recolhimento 
do ICMS referente a diferença constatada e verificada no Levantamento do ICMS-ST 
do exercício de 2008.
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E, no campo 5.1, por deixar de recolher o ICMS - Diferencial de Alíquota no 
valor de R$ 401,87 (quatrocentos e um reais e oitenta e sete centavos), relativo ao 
exercício de 2008, conforme constatado por meio do Levantamento do ICMS-
Diferencial de Alíquota.

O contribuinte foi intimado por ciência direta, apresentando impugnação 
tempestiva, alegando que em relação ao contexto 4 o auditor está cobrando ICMS-
ST de produtos que não constam no anexo XXI, atribuindo valores de fretes 
inexistentes, e quanto ao contexto 5 está cobrando o imposto de Notas Fiscais que 
já foi pago por substituição tributária, ocasionando bi-tributação.

Em despacho às fls.20, a julgadora de primeira instância determinou o retorno 
dos autos ao autor do procedimento, em que fez juntada de intimações e notas 
fiscais, refez o levantamento diferencial de alíquota e lavrou termo de aditamento às 
fls.32, retificando o contexto, a base de cálculo, o valor originário e a infração dos 
campos 5.1, 5.8, 5.11 e 5.13 do auto.

O contribuinte foi intimado do termo de aditamento, mas não se manifestou.

A julgadora de primeira instância julgou procedente o auto de infração em sua 
totalidade. 

Devidamente notificado e intimado da decisão de primeira instância o 
contribuinte apresentou recurso voluntário reiterando as alegações feitas em sede 
de impugnação e acrescentando, quanto ao contexto 5, que a Nota Fiscal 900925 foi 
lançada no livro de Entradas com o CFOP 2403 (compras para comercialização), 
não incidindo diferencial de alíquota como quer o autuante. 

Em sua manifestação, a Representação Fazendária recomendou a 
confirmação da decisão prolatada em primeira instância.

Visto, analisado e discutido o presente processo constatou-se que quanto ao 
contexto 4, que se refere a diferença de ICMS substituição tributária, houve no 
levantamento cobrança de ICMS-ST sobre fretes já incluídos na base de cálculo e 
frete de produtos destinados ao uso da empresa. Além de cobrança do imposto 
sobre produtos que não estão sujeitos a Substituição Tributária.

Retirado do levantamento os erros descritos acima restou para o contribuinte 
um recolhimento de R$ 1.915,07 (um mil, novecentos e quinze reais e sete 
centavos).

Quanto ao contexto 5, que se refere a exigência de diferencial de alíquota, 
verifica-se que somente é devido o diferencial em relação as notas fiscais 86404 e 
249, totalizando um valor de R$ 13,04 (treze reais e quatro centavos), uma vez que 



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

Página 3 de 3  2009/000479

sobre a nota fiscal 900925 foi pago o ICMS-ST, conforme pode se observar do 
levantamento ST nas fls. 08.

De todo o exposto, no mérito, conheço do recurso, dou-lhe provimento parcial 
para, reformando a decisão de primeira instância, julgar procedente em parte o auto 
de infração nº 2009/000479 e condenar o sujeito passivo ao pagamento dos créditos 
tributário nos valores de R$ 1.915,07 (um mil, novecentos e quinze reais e sete 
centavos), e R$ 13,04 (treze reais e quatro centavos), referente parte dos campos 
4.11 e 5.11, respectivamente, mais acréscimos legais; sendo que o campo 5.11 foi 
alterado pelo Termo de Aditamento de fls. 32; e julgar improcedente os valores de 
R$ 4.066,04 (quatro mil, sessenta e seis reais e quatro centavos), e R$ 286,68 
(duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos), referente parte dos 
campos 4.11 e 5.11, respectivamente.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 8
dias do mês de dezembro de 2010.

Presidente

Cons. Relatora

Representante Fazendário


