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ACÓRDÃO No: 

 
085/2016 

PROCESSO No: 2014/6260/500047 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2014/000547 
RECURSO VOLUNTÁRIO No: 8.335 
RECORRENTE: LOPESCO INDÚSTRIA DE 

SUBPRODUTOS ANIMAIS LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.058.997-5 
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

 
 

 
EMENTA 

 
 

ICMS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE REDUÇÃO DE 
BASE DE CÁLCULO NA SAÍDA DE SUBPRODUTOS RESULTANTES DO ABATE DE 
GADO BOVINO DESTINADOS À INDUSTRIALIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. Não se há de 
exigir a glosa de ICMS por utilização do benefício fiscal da redução da base de cálculo na 
saída de subprodutos beneficiados para fins de integrarem produtos comestíveis. 

 
 

RELATÓRIO 
 

 
A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto de 

infração nº 2014/000547, para reclamar do contribuinte acima qualificado o ICMS por 
emitir notas fiscais de saídas de mercadorias com destino à industrialização com redução 
indevida de base de cálculo referente ao exercício de 2013, no valor de R$ 836.789,37. 

 
Anexaram-se aos autos o levantamento da conta gráfica do ICMS, 

demonstrativo fiscal, guias de informação e apuração mensal – GIAMs, cópias dos 
DANFES e, procurações (fls. 04/24). 

 
A autuada foi intimada do auto de infração por ciência direta e, 

tempestivamente, apresentou impugnação com as seguintes alegações: 
 

“O auto de infração é nulo de pleno direito porque não obedece ao 
estabelecido no art. 35 da Lei nº 1.288/01; que há cerceamento de defesa 
pela não devolução dos documentos utilizados pela fiscalização; que o 
levantamento não demonstra ou comprova a matéria tributável; que não há 
restrições ao benefício da redução da base de cálculo em razão do destino 
dos produtos; que o benefício é para saídas interestaduais de produtos 
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comestíveis resultantes do abate de gado bovino sem importar se o destino 
é para a industrialização, comercialização ou consumo final”. 

 
Em sentença de fls. 69/71 a julgadora de primeira instância aduz que: 
 
 

“A impugnante alega a não observância às normas do art. 35, da Lei nº 
1.288/01, mas não especifica precisamente qual de seus incisos deixou de 
ser observado. Alega cerceamento de defesa pela não devolução dos 
documentos pela fiscalização, mas não juntou provas de suas alegações, 
em conformidade ao que dispõe o art. 45, inciso I da mesma Lei, que diz: a 
impugnação ao lançamento de ofício é instruída com os documentos em 
que se fundamentar. Portanto, entendo não estar caracterizado o 
cerceamento e passo à analisar o mérito. 
“A presente demanda refere-se à diferença de ICMS devido à saídas 
interestaduais de produtos semi-acabados, indicados com CFOP 6151 e 
6152, cuja base de cálculo foi reduzida. 
O levantamento básico do ICMS, por si só, não pode demonstrar ou 
comprovar a matéria tributável. Mas a ele está anexado um demonstrativo 
auxiliar que explica as situações constatadas e que demonstram, mês à 
mês, as saídas cujas bases de cálculo foram reduzidas e que não se 
enquadram no disposto no art. 8º, inciso XXI do regulamento do ICMS, 
aprovado pelo Decreto nº 2.912/06”.Produtos semi-acabados não são 
comestíveis, mas sim àqueles em estoque aguardando por operações 
finais que os adaptem ao uso ou às espeficações solicitadas pelos clientes. 
No caso específico das tripas, é necessário que sejam transformadas em 
linguiças e outros embutidos para se tornarem comestíveis e próprias ao 
consumo. Portanto, tais produtos não se enquadram no benefício da 
redução da base de cálculo. As notas fiscais e as GIAMs anexadas 
comprovam as saídas interestaduais de produtos semi-acabados com 
CFOP 6151 e 6152 (como industrializados). Classificam-se no código 6151 
os produtos industrializados no estabelecimento e transferidos para outro 
da mesma empresa. No 6152, as mercadorias adquiridas ou recebidas de 
terceiros para industrialização ou comercialização e que não tenham sido 
objeto de qualquer processo industrial no estabelecimento. Ou seja, em 
ambos os casos, sem previsão ao direito de redução de base de cálculo. 
Desta forma entendo que o trabalho realizado pelo auditor está correto e 
deve prosperar”. 

 
 

Colacionou a legislação e Acórdão pertinente, conheceu da impugnação, 
negou-lhe provimento e julgou procedente o auto de infração nº 2014/000547 
CONDENANDO o sujeito passivo ao pagamento do valor tal como lançado na inicial, mais 
acréscimos legais. 
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 Irresignado, o sujeito passivo oferta Recurso Voluntário, tempestivo e 
legítimo(fls. 58/63), em que repisa seus argumentos iniciais. 

 
Em manifestação de fls. 68/72 o Representante Fazendário endossa, na íntegra, a 

decisão prolatada. 
 

É o relatório. 
 

 
VOTO 

 
 
Trata-se de ICMS por operações de saídas de mercadorias com destino à 

industrialização com redução indevida de base de cálculo referente ao exercício de 2013, 
no valor de R$ 836.789,37. 

 
A defesa disse que não há restrições ao benefício da redução da base de 

cálculo em razão do destino dos produtos; que o benefício é para saídas interestaduais de 
produtos comestíveis resultantes do abate de gado bovino sem importar se o destino é 
para a industrialização, comercialização ou consumo final. 

 
A julgadora singular disse que as notas fiscais e as GIAMs anexadas 

comprovam as saídas interestaduais de produtos semi-acabados com CFOP 6151 e 6152 
(como industrializados). “Classificam-se no código 6151 os produtos industrializados no 
estabelecimento e transferidos para outro da mesma empresa. No 6152, as mercadorias 
adquiridas ou recebidas de terceiros para industrialização ou comercialização e que não 
tenham sido objeto de qualquer processo industrial no estabelecimento. Ou seja, em 
ambos os casos, sem previsão ao direito de redução de base de cálculo”. 
 

REGULAMENTO DO ICMS (DECRETO 2.912/06) 
 

CAPÍTULO IV 

DA REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO 

Art. 8o  Ressalvados os casos expressamente previstos nos arts. 15 e 22 
da Lei 1.287/01, que dispõe sobre o Código Tributário Estadual, a base de 
cálculo do ICMS em relação ao valor da operação ou prestação, nas 
seguintes hipóteses, é de: 

XX – 66,67% nas operações e prestações internas realizadas por 
contribuintes com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS 
deste Estado, em opção ao sistema normal de tributação, observadas as 
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alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso anterior, e desde que praticadas por 
estabelecimentos: (Lei 1.303/02) (Redação dada pelo Decreto 5.362 de 
29.12.15).  

d) comerciais, nas saídas de produtos comestíveis em estado natural, 
defumados ou resfriados, congelados ou temperados, resultantes do abate 
de gado bovinos, bufalinos e suínos; (Redação dada pelo Decreto 3.734, 
de 21.07.09). 

Os benefícios em questão foram criados pela Lei nº 1.303/02 (pró-indústria) 
como política de fomento ao setor rural, pecuário e industrial. Eis que empresas atraídas 
por esses incentivos aqui se instalaram e aqui processam toda ou quase toda a matéria 
prima adquirida no estado com essa finalidade. 

In casu, o sujeito passivo adquire gado para o abate e também subprodutos de 
outros abatedouros, no caso, as tripas (semi-acabados) destinando-as à sua matriz no 
Estado de São Paulo. 

Após detida análise sobre as discussões das partes e sopesando a realidade 
que envolve todo o processo de produção e comercialização dos produtos resultantes do 
abate, prevaleceu o entendimento, por maioria, de que não era possível estabelecer 
restrições ao uso do benefício fiscal em relação à partes específicas dos subprodutos 
comestíveis. 

Entendeu-se que as tripas, classificadas como “semi-acabados” pela julgadora, 
constituem matéria prima integrante de produtos comestíveis que são as linguiças feitas a 
partir delas, não importando o estágio de “semi-acabados” e sim, o fato de que se 
destinam à alimentação. 

Ou seja, o sujeito passivo ofertou à tributação, valendo-se ao menos do 
benefício fiscal da redução da base de cálculo um subproduto que, à rigor, se tornaria 
descarte porque não viria se tornar comestível não fosse beneficiado e destinado para 
essa finalidade. 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (Lei 5.172/66): 

Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, 
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida 
quanto: 

I - à capitulação legal do fato; 

II - à natureza ou às circunstâncias materiais do f ato, ou à natureza ou 
extensão dos seus efeitos (grifou-se);  
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III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade; 

IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação; 

Desta forma, só nos resta discordardas convicções da julgadora singular para 
pugnar pela IMPROCEDÊNCIA do auto de infração nº 2014/000547 e, absolver o sujeito 
passivo do pagamento do valor tal como lançados. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o presente processo, 

decidiu, por maioria, rejeitar a preliminar de cerceamento do direito de defesa, arguida 
pela Recorrente. Votos divergentes dos conselheiros José Wagner Pio de Santana e 
Guilherme Trindade Meira Costa. No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso 
voluntário e por maioria, dar-lhe provimento para, reformando a decisão de primeira 
instância, julgar improcedente a reclamação tributária constante do auto de infração no 
2014/000547 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 
836.789,37 (oitocentos e trinta e seis mil, setecentos e oitenta e nove reais e trinta e sete 
centavos), referente ao campo 4.11. Os Senhores Aldecimar Esperandio e Gaspar 
Maurício Mota de Macedo fizeram sustentação oral pela Recorrente e Fazenda Pública, 
respectivamente. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rui José Diel, 
Felipe Falcão de Lima, João Alberto Barbosa Dias, Osmar Defante, José Wagner Pio de 
Santana e Guilherme Trindade Meira Costa. Presidiu a sessão de julgamento aos vinte e 
cinco dias do mês de maio de 2016, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 

em Palmas, TO, aos doze dias do mês de agosto de 2015. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 
 

 
Felipe Falcão de lima 
Conselheiro Relator 



Publicado no Diário Oficial de nº 4.686 de 17 de agosto de 2016 
 
 
 
 
                                                                                  Contencioso Administ rativo-Tributário 
                                                                   
 
 

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-908 
           Tel: +55 63 3218 1240 | 3218 1202 – Fax: +55 63 3218 1291 - www.sefaz.to.gov.br 

6

 
 
 
 


