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                                                                    Contencioso Administrativo-Tributá rio 
                    
 
 
ACÓRDÃO No: 

 
 
178/2017 

IMPUGNAÇÃO No: 089 
PROCESSO No: 2010/6040/502547 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/001659 
IMPUGNANTE: MÁXIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.380.244-O 
IMPUGNADA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

 
 
EMENTA 

 
 
ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. OMISSÃO DE RECOLHIMENTO. 

MERCADORIAS DESTINADAS A ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
E/OUTROS CONSUMIDORES. PROCEDENTE EM PARTE – É parcialmente 
procedente, a reclamação tributária por omissão de recolhimento de ICMS nas 
saídas de mercadorias destinadas a órgãos públicos, quando constatada a 
ocorrência de saídas destinadas também a outros consumidores. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 

O contribuinte foi autuado no campo 4, referente a ICMS devido por 
substituição tributária, na importância  de R$ 305.940,81 (trezentos e cinco  mil, 
novecentos e quarenta reais, oitenta e um centavos), referente a mercadorias 
adquiridas por intermédio das notas fiscais constante do Levantamento Substituição 
Tributária, deixando de cumprir a legislação em vigor e a Cláusula Quarta do TARE 
– Termo de Acordo de Regime Especial no 1.642/2005. 

 
A autuada foi intimada por via postal, apresentou impugnação direta às 

fls. 264/270 tempestivamente a este Conselho, alegando que o presente lançamento 
é decorrente da anulação do auto de infração nº 2008/1905, e que em seguida a 
esse fato, realizou auditoria interna por meio da qual constatou a falta de 
recolhimento de ICMS e efetuou parcelamento, cujos pagamentos estão em dia. 

 
Ao final pede que o auto de infração seja julgado improcedente por não 

existir mais créditos tributários relativo ao período fiscalizado e também por 
cerceamento ao direito de defesa, por não ter tido conhecimento desse novo 
procedimento de fiscalização. 
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A Representação Fazendária em despacho às fls. 422/423, solicita o 
encaminhamento do processo à autoridade lançadora para analisar se todos os 
créditos apurados pelo contribuinte foram lançados e respectivamente parcelados. 

O autor do lançamento, manifesta às fls. 425, que após intimar a 
empresa, e com toda documentação em mãos para análise, ficou evidenciado que  o 
que era devido a empresa parcelou e outra parte foi beneficiada através de isenção 
concedida pela legislação, anexa documentos de fls. 426 a 435. 

 
A Representação Fazendária, em despacho às fls. 438, retorna o 

processo ao CAT para adoção das providências do devido andamento em relação 
ao impugnante. 

 
O Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, em sessão plenária do 

dia 04.05.2011, decidiu por unanimidade, converter o julgamento em diligência e 
através da Resolução no 020/2011, encaminha o processopara que o autor do feito, 
verifique se os valores dos documentos de fls. 5 a 48 estão inseridos no 
demonstrativo de fls. 335, que originou o Termo de Acordo de Parcelamento de 
Créditos Tributários de fls. 334. 

 
O autor do feito, às fls. 443, manifesta que após analisar a documentação 

da empresa, esta evidenciado que os valores estão inseridos no parcelamento que a 
mesma efetuou se valendo do REFIS concedido pelo Estado, não havendo mais o 
que cobrar da impugnante. 

 
Encaminhado novamente ao autor do lançamento por solicitação da 

Representação Fazendária às fls. 445/447, este apresenta a documentação 
solicitada de fls. 450 a 467. 

 
A Representação Fazendária em parecer às fls. 469/477, após analisar os 

documentos anexados pelo autuante, discorda do seu parecer, pois não consegue 
apresentar demonstrativo e ou qualquer DARE (Documento de Arrecadação de 
Receita Estadual) de pagamento referente a operação, e ou até mesmo qualquer 
elemento probante e cabal de convencimento do devido recolhimento do ICMS -
.Substituição Tributária a dar sustentação ao seu dizer acima enunciado.  

 
Finaliza pedindo e recomendando para a procedência da reclamação 

tributária. 
 
Notificado do parecer da REFAZ, a impugnante se manifesta às fls. 480 a 

486, alegando que as vendas em sua maioria ocorreram para órgãos da 
administração pública estadual e atenderam as exigências do convênio ICMS 
26/2003, recepcionado pelo Regulamento do ICMS do Estado do Tocantins, e as 
vendas efetuadas para outros órgãos tiveram seu imposto recolhido conforme 
demonstrado por meio de GIAMs, anexa documentos de fls. 488 a 948. 

 
O processo foi remetido ao Representante Fazendário para ciência da 

manifestação e documentos apresentados pela autuada. Este emite parecer de fls. 
949 a 972, ratificando seus pareceres anteriores e reitera a recomendação de 
procedência da reclamação tributária.  
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É o Relatório. 
 

 
VOTO 

 
A presente lide se configura na exigência de ICMS substituição tributária, 

por deixar de cumprir a legislação em vigor e a Cláusula Quarta do TARE – Termo 
de Acordo de Regime Especial no 1.642/2005. 

 
A infração tida como infringida foi o art. 44, inciso IX, da Lei nº 

1.287/2001, combinado com o art. 13, inciso III, alínea “a” e inciso XII, da mesma 
Lei. 

A princípio ha de se destacar que a presente ação fiscal decorre de 
refazimento de trabalho de auditoria anteriormente julgado nulo. 

 
Após corrigir a falha que ocasionou a nulidade da ação fiscal, novo auto 

de infração foi lavrado, e vem à discussão nesta instância superior cuja demanda 
circunda no sentido de esclarecer se procede ou não  os valores na forma como 
foram apurados. 

 
Por um lado o fisco entende que o contribuinte deixou de cumprir a 

legislação estadual bem como acordo firmado entre ambos, “Estado e Contribuinte”, 
por intermédio do TARE, Termo de Acordo de Regime Especial nº 1.642/2005. 

 
Vejamos o que reza a Legislação tida como infringida em especial o 

referido TARE:  
 

Termo de Acordo de Regime Especial – TARE – 1.642/2005. 
 
(...) 
 
Clausula Quarta – è atribuída à acordada condição de substituto 
tributário pelas operações subsequentes, quando adquirir 
mercadorias sujeitas a este regime de tributação de fornecedores 
extornos ao qual não seja atribuído  a obrigatoriedade  de fazer a 
retenção e o recolhimento do ICMS por Convenio , Protocolo ou 
Termo de Acordo de Regime Especial celebrado com esta Secretaria 
 
Subclásula Primeira – Sempre que a acordada adquirir a condição de 
substituto tributário pela ocorrência de situação prevista no caput, 
deverá apurar e recolher o ICMS retido, ainda que no mesmo período 
de apuração do imposto efetue a revenda ou a transferência da 
mercadoria sujeita a substituição tributária a outra unidade da 
Federação 

 
Em sua defesa, a autuada reconhece que parte do valor autuado era 

devida e efetua o parcelamento enquanto que outra parte decorre de beneficio fiscal 
e agiu conforme TARE e a legislação vigente. 
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O autor do lançamento foi instado a manifestar e concordou com as 
alegações da impugnante, anexando documentos aos autos, enquanto que a 
Representação Fazendária discorda do entendimento deste e recomenda pela 
procedência do lançamento do crédito tributário. 

Ao resignar-se pela autuação sofrida, a autuada alega em sede de 
impugnação direta, nulidade do auto de infração por cerceamento de defesa por falta 
de ciência prévia de refazimento do trabalho de auditoria que culminou nesta 
autuação, e no mérito alega que não deve mais nada, pois parcelou a parte 
reconhecida como devida, e outra parte é improcedente. 

 
Quando à alegação de nulidade por cerceamento de direito de defesa, 

entendo que o processo teve seu rito cumprido, onde a autuada foi devidamente 
notificada tanto é que se defendeu em tempo hábil e compareceu aos autos todas as 
vezes que foi instada a se manifestar, desta forma esta alegação é insubsistente e 
deve ser rejeitada. 

 
Assim, quanto ao mérito, analisando as notas fiscais acostadas aos autos, 

trata-se de vendas em sua maioria destinadas a órgãos públicos, operação sem 
incidência de tributos conforme previsão legal, a seguir: 

 
Art, 1º O Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 
462, de 10 de junho de 1997, passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 
 
(...) 
 
Art. 4º Ficam isentos do ICMS: 
 
(...) 
 
LXXXIX – nas operações ou prestações internas, 
relativas a aquisição de bens, mercadorias ou serviços 
por órgãos da Administração Pública Estadual Direta e 
suas Autarquias e Fundações, atendidas as normas dos 
§§ 27 e 28 deste artigo, e o §	22	��	���. 30, 	�	���. 31,
������	"�", �����ê���	����	26/2003 
 
(....) 
 
§27. A isenção de que trata o incido LXXXIX é sujeita: 
 
I – ao desconto, no preço, do valor equivalente ao 
imposto dispensado:] 
 
II – à indicação, no respectivo documento fiscal do valor 
do desconto; 

 
Percebe-se nas notas fiscais a que se baseia a autuação, a indicação do 

valor do desconto do imposto dispensado, demonstrado conforme previsto acima. 
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Desta forma, não se justifica a exigência de tributo cuja essência é de 
natureza antecipada, mas postergada por termo de acordo, enquanto que as 
operações que não foram destinadas a órgãos públicos foram admitidas pela 
autuada e oferecidas à tributação. 

Diante do exposto, conheço da impugnação apresentada por ser 
tempestiva, dou-lhe provimento parcial e voto pela procedência em parte da 
reclamação tributária, constante do auto de infração no 2016/001669 e termo de 
aditamento, na importância de R$ 31.631,59 (trinta e um mil, seiscentos e trinta e um 
reais e cinquenta e nove centavos), e extinto pelo parcelamento, conforme 
comprovante anexo aos autos. 

 
 

 
DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 
presente processo, no mérito, por unanimidade,rejeitar a preliminar de cerceamento 
a defesa, arguida pela impugnante. No mérito, por unanimidade, conhecer da 
impugnação direta ao COCRE e dar-lhe provimento parcial, para julgar procedente 
em parte a reclamação tributária constante do auto de infração no 2016/001659 e 
condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 
31.631,59 (trinta e um mil, seiscentos e trinta e um reais e cinquenta e nove 
centavos) referente parte do campo 4.11, e extinto pelo parcelamento conforme 
documentos de fls. 554/569, e absolver do valor de R$ 274.309,22 (duzentos e 
setenta e quatro mil, trezentos e nove reais e vinte e dois centavos) referente parte 
do campo 4.11. Os Senhores João Gabriel Spicker e Rui José Diel fizeram 
sustentação oral pela Impugnante e Fazenda Pública, respectivamente. Participaram 
da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Carlos da Silva Leal, Osmar Defante, 
Denise Baiochi Alves,José Cândido de Moraes e Edson José Ferraz. Presidiu a 
sessão de julgamento aos oito dias do mês de maio de 2017, o conselheiro Suzano 
Lino Marques. 

 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos vinte e nove dias do mês de setembro de 2017. 
 
 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 

 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Conselheiro Relator 

 


