
Publicação no Diário Oficial no 3.558, 30 de janeiro de 2012

1

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO No: 001/2012
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.086
PROCESSO No: 2010/6750/500013
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2010/001901
SUJEITO PASSIVO: ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.398.790-4
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EMENTA

ICMS. DIFERIMENTO. AQUISIÇÃO DO PRODUTO EM QUANTIDADE 
SUPERIOR AS EFETIVAMENTE DESTINADAS A FORMAÇÃO DE LOTE DE 
EXPORTAÇÃO E AS MANTIDAS EM ESTOQUE – Exigível o imposto dos produtos 
que não foram destinados à exportação ou mantidos no estoque.

RELATÓRIO

A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor de R$
59.648,11 (cinquenta e nove mil, seiscentos e quarenta e oito reais e onze 
centavos), decorrente de operações efetuadas por esta trading, referente a 531.623 
kg de soja em grão, diferenças apontadas através do levantamento especifico, 
operação esta para efeito fiscal considerada simulação de saídas para o exterior, 
quando na verdade a mercadoria foi destinada ao território tocantinense. Este 
contribuinte é signatário de Termo de Acordo de Regime Especial – TARE, que trata 
do diferimento de aquisição de soja em grão diretamente de produtores rurais 
tocantinenses, afim de formação de lotes de mercadorias na cidade de Porto Franco 
– Maranhão, com o fito de exportação do produto para o exterior.

A autuada foi intimada por via postal, apresentou impugnação tempestiva.

O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, deu-lhe 
provimento parcial e julgou o auto de infração procedente em parte, condenando o 
sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de R$ 51.297,38 e 
absolvendo no valor de R$ 8.350,73, pois entendeu que deve ser considerada a 
quebra técnica de 14%.
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Em manifestação de fls.86/87 a Representação Fazendária recomendou a 
reforma da sentença na parte absolutória.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária, o sujeito passivo apresentou recurso 
voluntário tempestivo.

Aduz que simples indícios não são meios idôneos para justificar o 
lançamento tributário, sendo que o lançamento sempre foi considerado sob o ângulo 
da Ciência do Direito, matéria de infra-estrutura científica, ou seja, mero cálculo, 
sistematicamente confundida como exclusividade funcional de um determinado 
servidor público e que a autuação partiu de simples indícios para justificar a sua 
autuação, abandonando a investigação mais acendrada para caracterizar a 
ocorrência do fato gerador.

Questiona que a multa aplicada de 100% é inconstitucional, uma vez que 
a mesma é confiscatória. 

Diz também que não havia estoque inicial no exercício de 2007, e que as 
aquisições de soja de produtor rural pessoa física foram no total de 12.704.900kg, e 
de produtor rural pessoa jurídica totalizaram 10.432.371kg, sendo que as saídas 
para formação de lote foram 23.921.571kg, as exportações somaram um total de 
22.921.571 kg e restou um estoque final no porto de São Luiz de 215.700kg, 
portanto não há diferenças entre as entradas e saídas.

Argumenta que as diferenças apuradas pela fiscalização referem-se às
diferenças entre o peso declarado nas notas fiscais de produtor rural e o peso 
efetivo de entradas, devendo, portanto o auto de infração ser julgado improcedente.

Em nova manifestação a Representação Fazendária pede pela 
manutenção da sentença na parte condenatória.

VOTO

Visto, analisado e discutido o presente processo que exige ICMS, 
detectado por meio do levantamento específico de mercadorias.

Em análise ao recurso apresentado pelo sujeito passivo o mesmo não 
consegue apresentar provas capazes de desconstituir a exigência, pois, as 
diferenças apresentadas pelo levantamento específico de mercadorias tem natureza 
objetiva, ao apontar as diferenças entre as quantidades de mercadorias 
movimentadas no exercício.

Em relação aos argumentos que as diferenças detectadas pela 
fiscalização são as das notas fiscais do produtor e o peso efetivo das entradas, 
entendo que tal arguição não tem fundamento, pois conforme provas emprestadas 
do processo no 2008/6570/500077, tais diferenças já se encontram corrigidas.
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Por outro lado, a empresa possui Termo de Acordo de Regime Especial 
para aquisição de soja em grão com diferimento do ICMS, para a formação de lotes 
para a exportação.

O fato de que a quantidade do produto destinado à exportação, e o 
mantido em estoque foi menor do que o efetivamente adquirido do produtor nos 
apresenta um quadro que houve comercialização interna do mesmo, sendo que para 
tal operação existe a obrigatoriedade do recolhimento do imposto.

Portanto, conforme o acima descrito o sujeito passivo infringiu o disposto 
no art. 45, inciso XXIII, da Lei 1.287/2001, in verbis: 

Art. 45. É vedado ao contribuinte e ao responsável: 
.............................................................................................................

XXIII – simular saída para o exterior, inclusive por intermédio de 
empresa comercial exportadora, ou trading company, de mercadoria 
efetivamente destinada ao território nacional;

Quanto ao questionamento da multa aplicada ser confiscatória, entendo 
que tal argumentação não tem fundamento, pois a mesma tem finalidade punitiva 
quando houver a pratica de um ilícito fiscal, sendo que a mesma tem previsão legal 
conforme disposto no art. 49, inciso XIII, da lei 1.288/2001, a saber:

Art. 49. Aplica-se a multa de 100% sobre o valor do imposto devido 
nas infrações a seguir:
.............................................................................................................

XIII – simular saída para o exterior, inclusive por intermédio de 
empresa comercial exportadora, ou trading company, de mercadoria 
efetivamente destinada ao território nacional.

Assim sendo, não cabe ao conselho de contribuintes e recursos fiscais 
discutir sua constitucionalidade.

Ao analisar a decisão monocrática, em relação à parte absolutória 
entendo que houve equivoco por parte do julgador de primeira instância ao conceder 
desconto de quebra técnica, pois conforme já citado acima tal diferença já se 
encontra corrigida, portanto a decisão deve ser reformada.

De todo o exposto voto pela reforma da decisão de primeira instância 
para julgar procedente o auto de infração em sua totalidade.

É como voto.

DECISÃO

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, reformar a decisão de primeira instância, 
julgar procedente o auto de infração no 2010/001901 e condenar o sujeito passivo ao 
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pagamento do crédito tributário no valor de R$ 59.648,11(cinquenta e nove mil 
seiscentos e quarenta e oito reais e onze centavos), referente ao campo 4.11 mais 
acréscimos legais. O Sr. Rui José Diel fez sustentação oral pela Fazenda Pública. 
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, Luiz 
Carlos da Silva Leal, Oneida das Graças Pereira e Fernanda Teixeira Halum. 
Presidiu a sessão de julgamento aos 23 dias do mês de janeiro de 2012, o 
conselheiro Edson Luiz Lamounier.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 
FISCAIS, aos 26 dias do mês de janeiro de 2012.

Edson Luiz Lamounier
Presidente

João Gabriel Spicker
Conselheiro Relator


