
 

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

 
 
ACÓRDÃO No: 
IMPUGNAÇÃO DIRETA 
PROCESSO No: 
AUTO DE INFRAÇÃO N
IMPUGNANTE: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL N
IMPUGNADA: 
 
 
EMENTA 

 
 
ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ERRO NO LEVANTAMENTO 

FISCAL. NULIDADE – 
elaboração do levantamento fiscal, extinguindo
mérito. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 
Tratam os autos de impugnação direta interposta nos termos do parágrafo 

único do art. 45 da Lei 1.288 de 28 de dezembro de 2001, contra o
nº 2012/003389. 

 
Contra Norte Farma Dist

05/11/2012 o referido auto de infração de páginas 2 e 3 para constituição do crédito 
tributário decorrente, no valor de R$ 2.037.144,97
1.155.403,69 e R$ 881.741,28

 
A notificação do lançamento foi efetuada em 23/11/2012 por via postal, 

mediante aviso de recebimento AR de páginas 256/257
Lei 1.288 de 28 de dezembro de 2001.

 
Inconformada, a autuada

apresenta impugnação de páginas 258/262
improcedência do auto de infração 
virtude de ter sido lavrado com suporte em TARE
vigente durante os exercícios auditados.
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

080/2014 
 No: 111 

2012/6040/503416 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2012/003389 

NORTE FARMA DIST. FARMACEUTICA LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.068.210-0 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ERRO NO LEVANTAMENTO 
 É nula a reclamação tributária constituída por erro

elaboração do levantamento fiscal, extinguindo-se o processo sem julgamento de 

Tratam os autos de impugnação direta interposta nos termos do parágrafo 
único do art. 45 da Lei 1.288 de 28 de dezembro de 2001, contra o

Contra Norte Farma Distribuidora Farmacêutica Ltda
5/11/2012 o referido auto de infração de páginas 2 e 3 para constituição do crédito 

rrente, no valor de R$ 2.037.144,97, composto pelos v
R$ 881.741,28, correspondentes aos exercícios de 2010

A notificação do lançamento foi efetuada em 23/11/2012 por via postal, 
de recebimento AR de páginas 256/257 nos termos do art. 22, I, da 

28 de dezembro de 2001. 

Inconformada, a autuada, no prazo e na forma prevista na legislação, 
o de páginas 258/262, por meio da qual requer a 

improcedência do auto de infração por estar repleto de erros e ser insubsistente, em 
ter sido lavrado com suporte em TARE que não se encontrava mais 

vigente durante os exercícios auditados. 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

NORTE FARMA DIST. FARMACEUTICA LTDA 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ERRO NO LEVANTAMENTO 
É nula a reclamação tributária constituída por erro na 

se o processo sem julgamento de 

Tratam os autos de impugnação direta interposta nos termos do parágrafo 
único do art. 45 da Lei 1.288 de 28 de dezembro de 2001, contra o auto de infração 

Farmacêutica Ltda. foi lavrado, em 
5/11/2012 o referido auto de infração de páginas 2 e 3 para constituição do crédito 

to pelos valores de R$ 
ercícios de 2010 e 2011. 

A notificação do lançamento foi efetuada em 23/11/2012 por via postal, 
nos termos do art. 22, I, da 

no prazo e na forma prevista na legislação, 
, por meio da qual requer a 

por estar repleto de erros e ser insubsistente, em 
que não se encontrava mais 
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Em sessão plenária realizada no dia 13 de Novembro de 2013, decidiu o 

Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por unanimidade, converter o 
julgamento em diligência a pedido do conselheiro relator, acatando solicitação do 
representante fazendário, para o autor do procedimento: 

 
a) se manifestar sobre as alegações apresentadas pela impugnante 
(fls. 258/262), inclusive sobre as planilhas de cálculos que 
acompanham a peça impugnatória, fls. 263/323; 
 
b) juntar aos autos os Termos de Acordos de Regime Especial 
formalizados pela impugnante e a SEFAZ e informar qual foi o Termo 
de Acordo que serviu de suporte para a reclamação tributária; 
 
c) intimar o sujeito passivo, renovando-lhe o prazo para pagamento 
ou apresentação de impugnação, se no cumprimento da diligência 
suscitar alteração na reclamação tributária, feita por meio de termo 
de aditamento. 

 
Em nota explicativa de fls. 366/367, o autor do lançamento aduz que os 

trabalhos de auditoria foram realizados com os preços ABCFARMA, arquivos estes 
que são de responsabilidade da Diretoria de Regimes Especiais, dentro do que 
discrimina o TARE. 

 
O autor do lançamento ressalta que incorreu em lapso ao discriminar o 

contribuinte como signatário do TARE 1.316/2003, vez que não analisou a existência 
de Termo Subsequente de nº 1.916/2007, o qual recepcionou quase em sua 
totalidade os dispositivos do TARE anterior, fato que será corrigido em aditamento. 

 
O Representante Fazendário em Parecer de fls. 375/376, aduz que o 

autuante quedou-se silente quanto à questão suscitada em sua manifestação de fls. 
343/344, de que os valores encontrados a título de diferenças partem do preço 
praticado pelo sujeito passivo em comparação à tabela ABC-FARMA quando o 
TARE preceitua que o cálculo para fins de substituição deve ser com base nas 
aquisições, ou seja, com agregação aos preços praticados pelos remetentes. 

 
Desta forma, o Representante Fazendário, diante da dúvida advinda do 

fato da seqüencialidade das notas constantes no levantamento fiscal e em função de 
não haver nele referência à remetente, pede que o julgamento seja convertido em 
diligência para que o autuante se manifeste em Nota explicativa a fim de afastar toda 
e qualquer dúvida.  

 
Em conformidade ao art. 5º-B, inciso IV, da Lei 1.288/2001, o ilustre 

representante da Procuradoria Geral do Estado do Tocantins manifestou-se 
favorável ao parecer de lavra do Representante Fazendário, determinando o retorno 
dos autos à origem, para as providências legais (fls. 377). 
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VOTO 
 
 
O sujeito passivo está devidamente qualificado no auto de infração, a 

intimação é válida, a impugnação é tempestiva e apresentada pelo próprio 
contribuinte, nos termos do art. 20, caput da Lei 1.288/01. 

 
De início cumpre trazer a lume trecho da Manifestação do Representante 

Fazendário às fls. 375/376 onde destaca que “os valores encontrados a título de 
diferenças partem do preço praticado pelo sujeito passivo em comparação a tabela 
ABC-FARMA quando o TARE preceitua que o cálculo para fins de substituição 
tributária deve ser com base nas aquisições, ou seja, com agregação aos preços 
praticados pelos remetentes”. Onde a Representação Fazendária neste particular 
entende que o parâmetro de comparação utilizado não serve, ao passo que o 
autuante quedou-se silente quanto às assertivas do REFAZ. 

 
Do cotejo dos autos, denota-se que o sujeito passivo em 2003 firmou 

Termo de Acordo de Regime Especial – TARE com o Estado do Tocantins sob o nº 
1.316/2003 e aditivo 001 em janeiro de 2004, sendo que o referido TARE 
encontrava-se amparado na Lei 1.201/2000 que trata do comércio atacadista. Em 
2007 o sujeito passivo firmou novo TARE sob o nº 1.916/2007, que incluiu 
dispositivos da Lei 1.790/2007, que dispõe sobre os benefícios fiscais concedidos 
aos contribuintes com atividade econômica de comércio atacadista de 
medicamentos. 

 
Desta forma, observa-se que o autuante utilizou-se do TARE de nº 

1.316/2003, este à época revogado pelo TARE nº 1.916/2007, incorrendo em erro na 
elaboração do levantamento fiscal, vez que a meu ver deveria ter utilizado da 
fórmula para formação da base de Cálculo para Substituição Tributária, conforme 
aplicação do disposto na Lei 1.790/2007 e na Subcláusula 3ª da Cláusula 9ª do 
TARE 1.916/2007. 

 
O TARE primitivo, como bem observa o REFAZ, atribui ao sujeito passivo 

a condição de substituto tributário somente em relação às saídas internas tendo a 
tabela ABC-FARMA como referência de base de cálculo, de outro lado, o novo 
TARE amplia esta responsabilidade para operações subsequentes e manda agregar 
percentuais diferenciados de valor adicionado aos preços praticados pelos 
remetentes, observa-se que o levantamento fiscal considera os preços praticados 
pelo sujeito passivo diferentemente do que determina o TARE em vigor, o que 
resulta em erro no levantamento fiscal em análise. 

 
Prova do alegado, foi a edição da Resolução 019/2013, cujo objetivo foi 

esclarecer as dúvidas advindas no decorrer do processo, contudo, mesmo após a 
juntada aos autos de Nota Explicativa de fls. 366/367 de lavra do autuante, 
remanesceram erros no levantamento na parte que considera os valores 
encontrados a título de diferenças partem do preço praticado pelo sujeito passivo ao 
revés do que preconiza o TARE que preceitua que o cálculo para fins de substituição 
tributária deve ser com base nas aquisições, ou seja, com agregações aos preços 
praticados pelo sujeito passivo, sendo causa de nulidade da reclamação tributária, 
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na esteira já decidiu este Conselho de Contribuintes em caso análogos, senão 
vejamos: 

 
ACÓRDÃO Nº: 052/2012 – EMENTA – ICMS. REPETIÇÃO DE 
AUDITORIA. SUPRIMENTO DE CAIXA. RECURSO VOLUNTÁRIO. 
ERRO FORMAL. NULIDADE. ART. 28, INCISO II, DA LEI 
1.288/2001 – A existência de contradição entre a narrativa da 
irregularidade e os fatos apurados implica o cerceamento do direito 
de defesa do contribuinte, haja vista que as respectivas infrações são 
sujeitas a aplicação de dispositivos legais distintos, razão pela qual a 
exigência tributária reveste-se de vícios que impõem a sua anulação 
por erro formal, nos termos do inciso II, do art. 28, da Lei 1.288/2001. 
MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA 
ESTADUAL NÃO ACOLHIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO. 
UNÂNIME. 
 
ACÓRDÃO Nº: 129/2012 – EMENTA – ICMS. OPERAÇÕES DE 
TRANSPORTE INTERESTADUAL. NULIDADE. FALTA DE 
CLAREZA AO RECLAMAR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ERRO AO 
INDICAR O DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO. AUSÊNCIA DE 
CORRELAÇÃO ENTRE O HISTÓRICO DO AUTO DE INFRAÇÃO E 
OS LEVANTAMENTOS FISCAIS – há de ser nulo o auto de infração 
que se encontra repleto de equívocos. 

 
Portanto, à luz dos elementos fáticos e jurídicos acima delineados, decido 

pela nulidade do auto de infração de nº 2012/003389, por erro na elaboração do 
levantamento fiscal e julgar extinto o processo sem resolução de mérito. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 

unanimidade: 
 
a) rejeitar o pedido do representante fazendário para converter o 

julgamento em diligência para o autor do procedimento se manifestar sobre as 
alegações apresentadas pela impugnante e se o cálculo do ICMS-ST foi efetuado 
com a utilização de percentual de Margem de Lucro – ML sobre as compras das 
mercadorias ou a aplicação da tabela divulgada pela ABCFARMA; 

 
b) acolher a preliminar de nulidade do auto de infração, por erro na 

elaboração do levantamento fiscal, arguida pela conselheira Kellen Crystian Soares 
Pedreira do Vale e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito.  

 
O representante fazendário Rui José Diel fez sustentação oral pela 

Fazenda Pública e sugere o refazimento dos trabalhos de auditoria, conforme prevê 
o Regimento Interno. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Valcy 
Barboza Ribeiro, João Alberto Barbosa Dias, Elena Peres Pimentel e Kellen Crystian 
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Soares Pedreira do Vale. Presidiu a sessão de julgamento aos 06 dias do mês de 
outubro de 2014, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos dezoito dias do mês de dezembro de 2014. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 

Valcy Barboza Ribeiro 
Conselheiro Relator 

 
 

Kellen Crystian Soares Pedreira do Vale 
Conselheira autora do Voto Vencedor 


