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ICMS. OPERAÇÃO TRIBUTADA. SAÍDA INTERNA E INTERESTADUAL 

DE FRANGO E DERIVADOS. MERCADORIAS REGISTRADAS COMO 
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 
nos autos o não recolhimento do imposto.

 
 

RELATÓRIO 
 
 

O contribuinte foi autuado em três campos. No campo 4, a autuação 
ocorreu em razão do sujeito passivo ter deixado de recolher ICMS no valor de R$ 
190,47 (cento e noventa reais e quarenta e sete centavos), referente a falta de 
registro de operação tributada (registrou saída interna de carne bovina como 
substituição tributária) no período 
notas fiscais e cupons fiscais anexos aos autos.

 
No campo 5, a autuação ocorreu em razão do sujeito passivo ter deixado 

de recolher ICMS no valor de R$ 204,00 (duzentos e quatro reais), referente a falta 
de registro de operação tributada (registrou saída interna de “frango e derivados”, de 
origem interna e interestadual como substituição tributária) no período de 01
a 31/12/2005. Conforme cópias das notas fiscais e cupons fiscais anexos aos autos.

 
No campo 6, o contribuinte foi autuado para que recolha o valor de R$ 

160,83 (cento e sessenta reais e oitenta e três centavos), a título de Multa Formal, 
pela falta de registro da nota fiscal de entrada interestadual da série M
referente ao período de 01
do Livro de Registro de Entradas.
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

070/2012 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8031 

2008/6140/500644 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2008/001709 

BARROS COSTA & CIA LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.063.478-4 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ICMS. OPERAÇÃO TRIBUTADA. SAÍDA INTERNA E INTERESTADUAL 
DERIVADOS. MERCADORIAS REGISTRADAS COMO 

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – É devida a exigência tributária quando comprovado 
nos autos o não recolhimento do imposto. 

O contribuinte foi autuado em três campos. No campo 4, a autuação 
do sujeito passivo ter deixado de recolher ICMS no valor de R$ 

190,47 (cento e noventa reais e quarenta e sete centavos), referente a falta de 
registro de operação tributada (registrou saída interna de carne bovina como 
substituição tributária) no período de 01/01/2005 a 30/05/2005. Conforme cópias das 
notas fiscais e cupons fiscais anexos aos autos. 

No campo 5, a autuação ocorreu em razão do sujeito passivo ter deixado 
de recolher ICMS no valor de R$ 204,00 (duzentos e quatro reais), referente a falta 

registro de operação tributada (registrou saída interna de “frango e derivados”, de 
origem interna e interestadual como substituição tributária) no período de 01

2005. Conforme cópias das notas fiscais e cupons fiscais anexos aos autos.

campo 6, o contribuinte foi autuado para que recolha o valor de R$ 
160,83 (cento e sessenta reais e oitenta e três centavos), a título de Multa Formal, 
pela falta de registro da nota fiscal de entrada interestadual da série M

ríodo de 01/04/2007 a 30/04/2007. Conforme cópias da nota fiscal e 
do Livro de Registro de Entradas. 
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ICMS. OPERAÇÃO TRIBUTADA. SAÍDA INTERNA E INTERESTADUAL 
DERIVADOS. MERCADORIAS REGISTRADAS COMO 

É devida a exigência tributária quando comprovado 

O contribuinte foi autuado em três campos. No campo 4, a autuação 
do sujeito passivo ter deixado de recolher ICMS no valor de R$ 

190,47 (cento e noventa reais e quarenta e sete centavos), referente a falta de 
registro de operação tributada (registrou saída interna de carne bovina como 

2005. Conforme cópias das 

No campo 5, a autuação ocorreu em razão do sujeito passivo ter deixado 
de recolher ICMS no valor de R$ 204,00 (duzentos e quatro reais), referente a falta 

registro de operação tributada (registrou saída interna de “frango e derivados”, de 
origem interna e interestadual como substituição tributária) no período de 01/03/2005 

2005. Conforme cópias das notas fiscais e cupons fiscais anexos aos autos. 

campo 6, o contribuinte foi autuado para que recolha o valor de R$ 
160,83 (cento e sessenta reais e oitenta e três centavos), a título de Multa Formal, 
pela falta de registro da nota fiscal de entrada interestadual da série M-1, no 223645, 

2007. Conforme cópias da nota fiscal e 
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Intimado do auto de infração, o sujeito passivo comparece aos autos 
aduzindo que a autuação fiscal é indevida quanto ao item 5.1, pois a mercadoria 
lançada como substituição tributária (frango e derivados), se trata de produtos 
interestaduais, devendo ser lançados como substituição tributária. Ao final pugna 
pela nulidade do auto de infração. 

 
Às fls. 44 dos autos, a julgadora de primeira instância emite despacho 

devolvendo o processo para o autor do procedimento ou seu substituto, analisar as 
alegações da impugnada e anexar cópias mencionadas no campo 6.1 do auto de 
infração. 

 
A autoridade autuante anexou cópias às fls. 48 a 54 dos autos. 
 
Intimado da juntada de novos documentos aos autos, o sujeito passivo 

não se manifestou. 
 
A julgadora de primeira instância conheceu da impugnação e negou-lhe 

provimento, julgando procedente o auto de infração, em sua integralidade, 
acrescidos das cominações legais. 

 
Intimado da sentença de primeira instância, o contribuinte apresentou 

tempestivamente recurso voluntário, reiterando as alegações feitas em sede de 
impugnação, se manifestando apenas quanto ao campo 5 dos autos. 

 
A Representação Fazendária – REFAZ, em sua manifestação, solicita ao 

Chefe do CAT que os autos sejam encaminhados ao seu titular para juntada de 
documentos relacionados em seu parecer. 

 
Em despacho às fls. 88, o Chefe do CAT converte o feito em diligência a 

fim de que sejam cumpridos os itens apontados no parecer do Representante 
Fazendário. 

 
Em atenção ao parecer do REFAZ, foram juntados aos autos os 

documentos sugeridos, conforme fls. 98 a 248 dos autos. 
 
Em nova manifestação, a Representação Fazendária, recomenda que 

seja mantida a decisão singular e julgado procedente o campo 5. Sendo exequível 
os campos 4 e 6 do auto de infração, nos preceitos do art. 60, inciso II, alínea “b” da 
Lei 1.288/01. 

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 

 
O auto de infração em análise se refere a falta de registro de operação 

tributada (registrou saída interna de “frango e derivados”, de origem interna e 
interestadual como substituição tributária) no período de 01.03.2005 a 31.12.2005, 
no valor de R$ 204,00 (duzentos e quatro reais). 

 



Publicação no Diário Oficial no 3.654, 21 de junho de 2012 
 

3 

Visto, analisado e discutido os autos, foi possível constatar que razão 
cabe a autoridade autuante. O contribuinte registrou saída interna de “frango e 
derivados” como substituição tributária, conforme cópia das notas fiscais anexas aos 
autos. 

 
Em sua defesa, a autuada alega apenas que a mercadoria “frango e 

derivados”, se trata de produtos interestaduais, devendo ser lançadas como 
substituição tributária, não trazendo absolutamente nada aos autos que possa ilidir o 
feito. 

 
Neste contexto, o contribuinte ao adquirir produtos oriundos de outra 

unidade da Federação, deveria ter se creditado das parcelas referentes ao imposto 
normal e retido, e nas saídas deveria tê-las tributadas, e não registrar as 
mercadorias como sendo substituição tributária como o fez. 

 
Vejamos o que preceitua o art. 46, inciso II, §§ 1o e 2o do Decreto no 

462/97: 
 

Art. 46. Aplica-se a substituição tributária nos termos deste Capítulo, 
às operações estaduais ou interestaduais com os produtos e os 
respectivos índices (...). 
 
§ 1º Em relação aos produtos a seguir discriminados, somente se 
aplica a substituição tributária quando oriundos de outra unidade da 
federação. 
 
II – aves abatidas e produtos comestíveis resultante da sua matança 
em estado natural ou defumados, congelados, resfriados ou 
temperados; 
 
§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior , o adquirente das 
mercadorias, exceto frigoríficos e abatedouros, se creditará das 
parcelas referentes ao imposto normal e retido, obs ervando-se 
as normas gerais de escrituração . 
(Redação dada pelo Decreto 844/99 de 19.10.99). (grifo nosso)  

 
Por todo o exposto, entendo que o contribuinte agiu de forma errônea ao 

registrar as saídas de mercadorias como substituição tributária, devendo recolher o 
imposto exigido pela Fazenda Pública, referente ao campo 5, em julgamento. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 

 
Decidiu o Conselho de Contribuinte e Recursos Fiscais, no mérito, por 

unanimidade, conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente a reclamação 
tributária do campo 5 do auto de infração no 2008/001709 e condenar o sujeito 
passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 204,00 (duzentos e quatro 
reais), referente ao campo 5.11, mais os acréscimos legais. O Representante 
Fazendário Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda 
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Pública Estadual. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fernanda 
Teixeira Halum, João Gabriel Spicker, Luiz Carlos da Silva Leal e Evaniter Cordeiro 
Toledo. Presidiu a sessão de julgamento aos 30 dias do mês de maio de 2012, o 
conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
Estão definitivamente julgados pela r. sentença os valores de R$ 190,47 e 

160,83, referentes aos campos 4.11 e 6.11, respectivamente.  
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, aos 20 dias do mês de junho de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Fernanda Teixeira Halum 
Conselheira Relatora 


