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ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. 

ERRO NO LEVANTAMENTO FISCAL. FALTA DE CLAREZA. NULIDADE 
exigência tributária quando apoiada em levantamento fiscal elaborado com erro e 
falta de clareza.  

 
 

RELATÓRIO 
 
 

O contribuinte foi autuado nos campos 4, 5, 6, 7, 8 e 9
Substituição Tributária, na importância de R$ 1.340,38 (mil trezentos e quarenta 
reais e trinta e oito centavos), R$ 6.063,92 (seis mil e sessenta e três reais e 
noventa e dois centavos), R$ 4.546,84 (quatro mil quinhentos e quarenta e sei
e oitenta e quatro centavos), R$ 299.153,59 (duzentos e noventa e nove 
e cinquenta e três reais e cinquenta e nove centavos)
dez mil seiscentos e onze reais e vinte e três centavos) e R$ 255.096,17 (duzentos
cinquenta e cinco mil noventa e seis reais e dezessete centavos), respectivamente, 
sobre saídas de mercadorias comercializadas por intermédio das notas fiscais 
constantes do Levantamento Especial do ICMS

 
A autuada foi i

aos autos no dia 21.09.2012, apresentando impugnação direta intempestiva a este 
Conselho (fls.84/91), alegando que nos campos 4, 5 e 6 (falta de recolhimento), 
foram incluídos no levantamento fiscal, 
tributaria, e nos campos 7, 8 e 9 (recolhimento a menor), foi adotado no 
levantamento como base de calculo o valor máximo ao consumidor, ignorando as 
disposições do Termo de Acordo que determina valores agregados pré
determinados e específicos de 80% ou 42,85%.
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

060/2014 
IMPUGNAÇÃO DIRETA No:  112 

2012/6040/502392 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/002099 

FAIMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.066.888-3 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA.
ERRO NO LEVANTAMENTO FISCAL. FALTA DE CLAREZA. NULIDADE 
exigência tributária quando apoiada em levantamento fiscal elaborado com erro e 

O contribuinte foi autuado nos campos 4, 5, 6, 7, 8 e 9
Substituição Tributária, na importância de R$ 1.340,38 (mil trezentos e quarenta 
reais e trinta e oito centavos), R$ 6.063,92 (seis mil e sessenta e três reais e 
noventa e dois centavos), R$ 4.546,84 (quatro mil quinhentos e quarenta e sei
e oitenta e quatro centavos), R$ 299.153,59 (duzentos e noventa e nove 
e cinquenta e três reais e cinquenta e nove centavos), R$ 510.611,23 (quinhentos e 
dez mil seiscentos e onze reais e vinte e três centavos) e R$ 255.096,17 (duzentos
cinquenta e cinco mil noventa e seis reais e dezessete centavos), respectivamente, 
sobre saídas de mercadorias comercializadas por intermédio das notas fiscais 
constantes do Levantamento Especial do ICMS- Diferencial de alíquota, anexo.

A autuada foi intimada por via correio no dia 17.08.2012, comparecendo 
aos autos no dia 21.09.2012, apresentando impugnação direta intempestiva a este 
Conselho (fls.84/91), alegando que nos campos 4, 5 e 6 (falta de recolhimento), 
foram incluídos no levantamento fiscal, mercadorias não sujeitas a substituição 
tributaria, e nos campos 7, 8 e 9 (recolhimento a menor), foi adotado no 
levantamento como base de calculo o valor máximo ao consumidor, ignorando as 
disposições do Termo de Acordo que determina valores agregados pré
determinados e específicos de 80% ou 42,85%. 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

FAIMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. 
ERRO NO LEVANTAMENTO FISCAL. FALTA DE CLAREZA. NULIDADE – É nula a 
exigência tributária quando apoiada em levantamento fiscal elaborado com erro e 

O contribuinte foi autuado nos campos 4, 5, 6, 7, 8 e 9, referente ICMS 
Substituição Tributária, na importância de R$ 1.340,38 (mil trezentos e quarenta 
reais e trinta e oito centavos), R$ 6.063,92 (seis mil e sessenta e três reais e 
noventa e dois centavos), R$ 4.546,84 (quatro mil quinhentos e quarenta e seis reais 
e oitenta e quatro centavos), R$ 299.153,59 (duzentos e noventa e nove mil e cento 

, R$ 510.611,23 (quinhentos e 
dez mil seiscentos e onze reais e vinte e três centavos) e R$ 255.096,17 (duzentos e 
cinquenta e cinco mil noventa e seis reais e dezessete centavos), respectivamente, 
sobre saídas de mercadorias comercializadas por intermédio das notas fiscais 

Diferencial de alíquota, anexo. 

ntimada por via correio no dia 17.08.2012, comparecendo 
aos autos no dia 21.09.2012, apresentando impugnação direta intempestiva a este 
Conselho (fls.84/91), alegando que nos campos 4, 5 e 6 (falta de recolhimento), 

mercadorias não sujeitas a substituição 
tributaria, e nos campos 7, 8 e 9 (recolhimento a menor), foi adotado no 
levantamento como base de calculo o valor máximo ao consumidor, ignorando as 
disposições do Termo de Acordo que determina valores agregados pré-
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A Representação Fazendária, em parecer às fls. 128/129, alega que a 
impugnação direta é intempestiva; que auditoria não arrolou mercadorias que não 
estejam identificadas com o CFOP 5403 e, os percentuais de valor agregados de 
80% e 42,85% foram corretamente aplicados de acordo com o tipo de 
medicamentos; que a pretensão da fazenda pública encontra-se adequadamente 
consubstanciada e enquadrada nos dispositivos da Legislação dados como 
infringidos. Pede que seja negado conhecimento e provimento à impugnação e 
declarada a procedência da reclamação sob exame. 

 
Os autos foram submetidos a julgamento, e em sessão plenária do dia 21 

de fevereiro de 2013, o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais decidiu, por 
unanimidade, converter o julgamento em diligência, sugerida pelo representante 
fazendário e apresentada pelo conselheiro relator. 

 
Em manifestação às fls. 135, o autor do lançamento diz não proceder às 

alegações de que alguns produtos não são sujeitos ao regime de substituição 
tributária; que os produtos pasta d’água, própolis, mel rosado, violeta de genciana e 
óleo mineral o código NBM/SH é o 30049099. O anexo XXI do Regulamento do 
ICMS informa que todos os medicamentos com o código NBM/SH que inicia com 
3004 estão sujeitos ao regime de substituição tributária, com exceção do 
3004.90.46. 

 
Os produtos manteiga de cacau, mel, sabonete de aroeira e de enxofre, a 

própria autuada deu tratamento tributário sujeito ao regime de substituição tributária 
conforme verifica-se nas notas fiscais nº 2484, 2568 e 2436. 

 
Já o produto quitosana foi excluído dos levantamentos. Lavrando termo 

de aditamento às fls. 144/145, retificando os valores autuados (campo 4) e infração, 
itens 4.13 a 9.13. 

 
Foram anexados documentos de fls. 136 a 152. 
 
Notificado do termo de aditamento e manifestação da autuante, a autuada 

apresenta impugnação de fls. 159/166, com as mesmas alegações da impugnação 
primitiva. 

 
Em sessão plenária realizada no dia 25 de setembro de 2013, decidiu o 

Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, converter o julgamento em diligência 
para o autor do procedimento se manifestar sobre a composição da base de calculo 
do ICMS, indicando os dispositivos legais dos índices de valor adicionado ou da 
aplicação de valores máximos dos produtos. 

 
Foram anexadas ao processo, cópias de documentos de fls. 175/176. 
 
 

VOTO 
 

 
Compulsando os autos depreende-se que o contribuinte possui Termo de 

Acordo – TARE 1.903/07, devendo a cobrança do ICMS/ST seguir as normas 
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previstas em referido TARE, adotando-se V. A. de 80% para medicamentos 
genéricos e similares e V. A. de 42,85% para os demais medicamentos. 

 
Verifica-se que existem erros no referido auto, onde no seu levantamento, 

o autor do procedimento, não considerou as normas estabelecidas no TARE do 
sujeito passivo e ainda utilizou a tabela ABCFARMA como indicativo para a base de 
cálculo do ICMS Substituição Tributária quando o Termo de Acordo determina que é 
para aplicação de percentual de margem de lucro. 

 
Referidos erros e dúvidas não foram sanados no Termo de Aditamento 

elaborado pelo autuante. 
 
De outra banda, denota-se que, em seus argumentos, fls. 173/174, 

mesmo tendo a oportunidade de justificar seu trabalho, o autor do procedimento não 
consegue sanar as dúvidas levantadas por este Conselho. 

 
Neste conduto de exposição, o Conselho de Contribuintes e Recursos 

Fiscais do Estado do Tocantins já firmou entendimento, senão vejamos: 
 

ACÓRDÃO Nº: 030/2014 – EMENTA: ICMS. OMISSÃO DE 
SAÍDAS. ERRO NO LEVANTAMENTO FISCAL. FALTA DE 
CLAREZA. NULIDADE. É nula a exigência tributária quando 
apoiada em levantamento fiscal elaborado com erro e falta de 
clareza. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ACOLHIDA. 
UNÂNIME. 

 
Portanto, por haver falta de clareza da reclamação tributária e erro na 

elaboração do levantamento fiscal, decido pela nulidade do auto de infração nº 
2012/002099 nos valores: 

 
Campo 4.11 – R$ 1.340,38 (mil trezentos e quarenta reais e trinta e oito 

centavos); 
 
Campo 5.11 – R$ 6.063,92 (seis mil e sessenta e três reais e noventa e 

dois centavos); 
 
Campo 6.11 – R$ 4.546,84 (quatro mil quinhentos e quarenta e seis reais 

e oitenta e quatro centavos); 
 
Campo 7.11 – R$ 299.153,59 (duzentos e noventa e nove mil e cento e 

cinquenta e três reais e cinquenta e nove centavos); 
 
Campo 8.11 – R$ 510.611,23 (quinhentos e dez mil seiscentos e onze 

reais e vinte e três centavos) e  
 
Campo 9.11 – R$ 255.096,17 (duzentos e cinquenta e cinco mil noventa e 

seis reais e dezessete centavos). 
 
É como voto. 
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DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 

unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do auto de infração por falta de 
clareza da reclamação tributária e erro na elaboração do levantamento fiscal, 
arguida pela conselheira relatora e julgar extinto o processo sem julgamento de 
mérito. Os senhores Daniel Almeida Vaz e Rui José Diel fizeram sustentação oral 
pela Impugnante e Fazenda Pública, respectivamente. O representante fazendário 
sugeriu o refazimento dos trabalhos de auditoria conforme prevê o Regimento 
Interno. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Kellen Crystian 
Soares Pedreira do Vale, Elena Peres Pimentel, Denise Baiochi Alves e Valcy 
Barboza Ribeiro e o procurador do Estado Maurício Fernando Domingues Morgueta. 
Presidiu a sessão de julgamento aos 26 dias do mês de junho de 2014, o 
conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos quatorze dias do mês de outubro de 2014. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Kellen C. S. Pedreira do Vale 
Conselheira Relatora 


